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 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »∏°üØdG  …OÉ°üàb’G  ôjô≤àdG  ∞°ûc
 ƒªædG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  2019 »`̀dÉ`̀ë`̀dG  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀e  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ™`̀Hô`̀∏`̀d
 ¿RGƒàdG  èeÉfôH  ™e  …RGƒàdÉH  »æWƒdG  OÉ°üàbÓd  »HÉéjE’G
 PEG  ,á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  AGOCG  Iƒbh ´ƒæàH ÉeƒYóe »dÉªdG
 áfQÉ≤e %3^4 áÑ°ùæH Éªf ób OÉ°üàb’G ¿CG AGOC’G äGô°TDƒe âæq«H
 »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG Qóbh ,2019 ΩÉY øe ∫hC’G ™HôdÉH
 ´É£≤dG πé°Sh ,»æjôëH QÉæjO äGQÉ«∏e 3^24 ƒëæH »≤«≤ëdG
 ∫ÓN  áàHÉãdG  QÉ©°SC’ÉH  %1^2  â¨∏H  ƒªf  áÑ°ùf  »£ØædG  ô«Z
 ,2018 »°VÉªdG ΩÉ©dG øe É¡°ùØf IôàØdÉH áfQÉ≤e »fÉãdG ™HôdG

.%0^8 áÑ°ùæH »£ØædG ´É£≤dG ƒªf ™LGôJ Éª«a
 á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  QGôªà°SG  äGô°TDƒªdG  âë°VhCGh
 ´É£b Q só°ünJ PEG ,áμ∏ªªdG »a …OÉ°üàb’G ƒªædG á∏éY ºYO »a
 â∏°Uh áÑ°ùæH G vƒªf ôãcC’G äÉYÉ£≤dG áªFÉb ºYÉ£ªdGh ¥OÉæØdG
 ´É£≤a  ,%4  áÑ°ùæH  ó««°ûàdGh  AÉæÑdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%8^7  ≈dEG
 Éªc ,%3^4 ≈dEG â∏°Uh ƒªf áÑ°ùæH ä’É°üJ’Gh äÓ°UGƒªdG
 øjôëÑdG ±ô°üe øY IQOÉ°üdG á«HÉéjE’G äGAÉ°üME’G â°ùμY

 ,%2^6 áÑ°ùæH Éªf á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b AGOCG ¿CG …õcôªdG
 ôãcCG øe ó©j á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b ¿CG äGô°TDƒªdG âæq«Hh
 ;»dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG »a áªgÉ°ùe á«£ØædG ô«Z äÉYÉ£≤dG

 á«∏jƒëàdG  äÉYÉæ°üdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%16^4  ¬àÑ°ùf  â¨∏H  PEG
.%13^3 áÑ°ùæH á«eƒμëdG äÉeóîdG ´É£≤a ,%14^1 áÑ°ùæH

 á°SÉFôH  ¢ùeCG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  á°ù∏L  ∫Ó`̀N  ∂`̀dP  AÉ`̀L

 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  Qƒ°†ëHh  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù«FQ
 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S

.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
 äGQGRƒ``dG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  ƒª°S  ¬`̀ sLh  ¬`̀JGP  âbƒdG  »a
 IQÉéàdGh  ájó∏ÑdGh  áë°üdG  äÉYÉ£b  øY  ádhDƒ°ùªdG  á«eóîdG
 ≈∏Y  É¡JOÉjRh  á«HÉbôdGh  á«°û«àØàdG  äÓªëdG  ∞«ãμJ  ≈`̀ dEG
 ø«ªFÉ≤dG  ΩGõàdG  Ωó`̀Y  ÖÑ°ùàj  ób  »àdG  ≥aGôªdGh  äÓëªdG
 áë°üH  QGô°VE’G  »a  áeÓ°ùdGh  á«ë°üdG  äÉWGôà°T’ÉH  É¡«∏Y

.™ªàéªdGh øWGƒªdG
 á©HGôdG  áî°ùædG  äÉLôîªH  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  OÉ°TCG  óbh
 ™jQÉ°ûe  ø`̀e  ¬æª°†J  É`̀ª`̀Hh  2019  »eƒμëdG  ≈≤à∏ªdG  ø`̀e
 ¬H »≤JôJh »eƒμëdG πª©dG áeƒ¶æe ôjƒ£J ºYóJ äGQOÉÑeh

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

 Ö`̀eGô`̀J ó`̀ dÉ`̀ fhO »`̀μ`̀jô`̀eC’G ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ¬``̀ sLh
 ΩÉ«≤dG áÑ¨e øe É«côJ ≈dEG  áé¡∏dG ójó°T GôjòëJ
 ÖeGôJ Oógh .OhóëdG  êQÉN …ôμ°ùY πªY …CÉH
 OÉ°üàbG ô«eóàH OhóëdG ÉgRhÉéJ ∫ÉM »a Iô≤fCG
 :¬Jójô¨J »a ÖeGôJ ∫Ébh .ÉeÉªJ ¬°ùªWh É«côJ
 â∏©a  GPEG  :Qô`̀cCG  §≤a  ,πÑb  øe  Iƒ≤H  äó`̀cCG  Éªc{
 »àdG  áª«¶©dG  »àªμëH ,√ôÑàYCG  A»°T …CG  É«côJ

 ô`̀eOCG  ±ƒ°ùa  ,Ohó`̀ë`̀dG  GRhÉ`̀é`̀à`̀e  ,É¡d  π«ãe  ’
 Gòg â∏©a) ÓeÉ°T Gô«eóJ πeÉμdÉH É«côJ OÉ°üàbG
 ÖeGôJ í°Vƒj ºdh .zGhQòëj ¿CG º¡«∏Y .(πÑb øe
 ¢ùeCG øμdh ,OhóëdG É«côJ RhÉéàH Oƒ°ü≤ªdG Ée
 É¡JGƒb øe AõL Öë°S ÉμjôeCG ¿ÓYEG ó¡°T ø«æKE’G
 Ωƒég ø°ûH Iô≤fCG äó¡©J Éª«a ,ÉjQƒ°S ∫Éª°T »a

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

 QGôb  øY  ÖeGôJ  »μjôeC’G  ¢ù«FôdG  ™`̀aGOh
 ∫Éª°T  ø`̀e  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  äGƒ`̀≤`̀ dG  Öë°S  ¬````̀JQGOEG
 ájOôμdG  äGƒ≤dG  ºYO  á∏°UGƒe  ¿EG  ∫Ébh  ,ÉjQƒ°S
 á≤£æªdG  »a  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  ™e  áØdÉëàªdG

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

…ƒb AGOCGh »HÉéjEG ƒªf ..»æWƒdG OÉ``°üàb’G
á``«dÉªdG  äÉYhô``°ûªdGh  ¥OÉ``æØdG  ´É``£≤d  ô``«Ñc  ΩÉ¡``°SEGh  ..ƒ``ªædG  áÑ``°ùf  ٪3^4

IQhÉéªdG iô``≤dGh QÉ``HQÉH äÉ``LÉ«àMG á``«Ñ∏J ≈``dEG ¬``Lƒj AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ

Ö``eGôJh ..É`jQƒ``°S  ∫É`ª``°T  ø```e  É``¡JGƒb Öë``°ùJ Éμ``jôeCG
Ohó``ëdG  äRhÉ``éJ  GPEG  É``«côJ  OÉ``°ü`àbG  ô```«eó`à`H  Oó```¡`j

 ÜÉë``°UCG  ô``ªJDƒe  ≈``Yôj  ∂``∏ªdG
Üô``©dG  øjôªãà``°ùªdGh ∫É``ªYC’G

 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ≈Yôj
 ¬JQhO  »a  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh  ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ióØªdG  OÓÑdG
 QÉμàH’Gh IOÉjôdG :á©HGôdG á«YÉæ°üdG IQƒãdG »a QÉªãà°S’G{ QÉ©°T âëJ18``dG
 ∫ÉªYC’G OGhôd »ªdÉ©dG ióàæªdG øe áãdÉãdG IQhódGh ,z»ªbôdG OÉ°üàb’G »a
 ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ΩÉ≤jh  .2019  ôÑªaƒf  13h  11  ø«H  QÉªãà°S’Gh
 øjôëÑdG  áYÉæ°Uh  IQÉéJ  áaôZ  øe  º`̀YOh  º«¶æàH  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh
 á°ù°SDƒªdGh  á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  á©eÉLh  á«Hô©dG  ±ô¨dG  OÉëJG  ™e  ¿hÉ©àdÉH
 IóëàªdG  º`̀eC’G  áª¶æeh  äGQOÉ°üdG  ¿ÉªàFGh  QÉªãà°S’G  ¿Éª°†d  á«Hô©dG
 ∫hC’G ôªJDƒªdG Ö£≤à°ùj ¿CG  ™bƒàªdG øeh .øjôëÑdG »a á«YÉæ°üdG á«ªæà∏d
 øe áÑîf º¡æ«H ºdÉ©dG AÉëfCG ≈à°T øe ∑QÉ°ûe 1500 á≤£æªdG »a ¬Yƒf øe

.∫ÉªYC’G OGhQh á«ª«¶æàdG äÉ¡édGh »°SÉ«°ùdG QGô≤dG ´Éæ°üc ,AGôÑîdG

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

.ó¡©dG »dh ƒª°S Qƒ°†ëH AGQRƒdG ¢ù∏ée á°ù∏L ¬°SDhôJ ∫ÓN AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |

 ∫ÉÑ≤à°SG  Aó``H  AGQRƒ````dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  Öàμe  ø`̀∏`̀YCG
 »a º¡°ùj ÉªH ,zIôμa{ á≤HÉ°ùe øe á«fÉãdG  áî°ùædG »a ácQÉ°ûª∏d  äÉMôà≤ªdG
 á«eƒμëdG  áeóîdG  »a  õq«ªàdG  ºYód  QÉμàH’Gh  ´GóHE’G  áaÉ≤K  õjõ©J  á∏°UGƒe
 »eƒμëdG  πª©dG  äÉLôîe ≈∏Y ÉHÉéjEG  ¢ùμ©æjh ΩÉ©dG  ´É£≤dG  »ØXƒe iód

.¬d É°SÉ°SCG øWGƒªdG QÉÑàYG ≈∏Y ºFÉ≤dG
 ¿ƒ∏ª©j  øªe  ,≈°übCG  óëc  OGôaCG  4  øe  äÉYƒªéªdG  hCG  OGôaCÓd  øμªjh

 ácQÉ°ûª∏d  Ωó≤àdG  ,á«eƒμëdG  äÉcô°ûdG  ió``̀MEG  hCG  »eƒμëdG  ´É£≤dG  »`̀a
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  Öàμªd  »fhôàμdE’G  ™bƒªdG  ôÑY  äÉMôà≤ªdÉH
 óYƒe  ô`̀NBG  ¿CG  É kª∏Y  ,http://www.fdpm.gov.bh  :AGQRƒ```̀dG
 á∏Môe  Égó©H  CGóÑàd  ,πÑ≤ªdG  ôÑªaƒf  øe  ¢SOÉ°ùdG  ƒg  äÉMôà≤ªdG  ∫ÉÑ≤à°S’

.¢UÉ°üàN’Gh ¿CÉ°ûdG …hP øe º««≤àdG áæéd πÑb øe äÉMôà≤ªdG á©LGôe

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj
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نائب  خليفة  آل  مــبــارك  بــن  محمد  الشيخ  سمو  رأس 
رئــيــس مجلس الـــــوزراء، االجــتــمــاع االعــتــيــادي األســبــوعــي 

لمجلس الوزراء الذي عقد أمس، بقصر القضيبية.
بالرسالة  الـــوزراء  مجلس  أشــاد  االجتماع،  بداية  وفــي 
السامية التي وجهها حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى بمناسبة اليوم 
لدور  تقدير  من  تضمنته  وما  الصحافة،  لحرية  العالمي 
التقدم  وتــيــرة  تعزيز  فــي  فــاعــل  الــوطــنــي كشريك  اإلعـــالم 
على مختلف األصعدة، وتحقيق األهداف الوطنية للنمو 
والتقدم المستدام ضمن الخطط والبرامج التي تتبناها 
الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 

حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
إلى ذلك تابع المجلس ما تم بشأن تنفيذ التوجيهات 
فيه،  واالستثمار  الغذائي  األمن  بتعزيز  السامية  الملكية 
ووجه بمواصلة تبني المبادرات التي تكفل تحقيق األمن 
الــغــذائــي فــي الــمــجــاالت الــزراعــيــة والــحــيــوانــيــة والبحرية 
الــغــذاء  تــأمــيــن  بــمــا يكفل  الــوطــنــي  المنتج  وتــزيــد حــجــم 
واستدامته وسالسل االمـــدادات، وذلــك في ضــوء االطــالع 
وزير األشغال  الشأن من  المرفوعة في هذا  المذكرة  على 
وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، فيما كلف المجلس 
وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الصناعة 
المنتجات  أســعــار  مــراقــبــة  بتكثيف  والــســيــاحــة  والــتــجــارة 

وضمان توافرها وفقًا الحتياجات السوق االستهالكية.
بين  والتنسيق  الــتــعــاون  بــمــســارات  المجلس  أشـــاد  ثــم 
السلطتين التنفيذية والتشريعية وما تحقق على صعيده 
تطلعات  وتحقيق  الــوطــن  تنمية  أجـــل  مــن  نــجــاحــات  مــن 
المواطن، معربًا المجلس عن الشكر والتقدير للدور الذي 
الجهود  والشورى في مختلف  النواب  به مجلسا  يضطلع 
الوطنية الموجهة لصالح الوطن وأبنائه، وذلك بمناسبة 
صدور األمر الملكي السامي بفض دور االنعقاد الرابع من 

الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب.
ــوم الــعــالــمــي  ــيـ ــرب الــمــجــلــس بــمــنــاســبــة الـ ــ بــعــدهــا أعـ
الــكــوادر  بــه  الــذي تضطلع  لــلــدور  تقديره  عــن  للتمريض 

التمريضية في تعزيز الخدمات الصحية والعالجية.
الجبان  اإلرهــابــي  الــهــجــوم  المجلس  أدان  ذلــك  بعد 
بجمهورية  سيناء  غــرب  مياه  رفــع  نقطة  استهدف  الــذي 
مــصــر الــعــربــيــة الــشــقــيــقــة، مـــعـــربـــًا عـــن خـــالـــص تــعــازيــه 
مؤكدًا  الشقيق،  المصري  والشعب  للحكومة  ومواساته 
تأييد مملكة البحرين التام لكل ما تتخذه من إجراءات 

للمحافظة على أمنها واستقرارها.
بعدها قرر المجلس ما يلي:

أواًل - الموافقة على المذكرات التالية:
1- مــــذكــــرة الــلــجــنــة الـــــوزاريـــــة لـــلـــشـــؤون الــقــانــونــيــة 
والــتــشــريــعــيــة بــشــأن وضـــع إطـــار عـــام نــمــوذجــي لــمــذكــرات 

االبتعاث  يتم  التي  والجهات  الصحة  وزارة  بين  التفاهم 
الخبرات  وتبادل  التعاون  لتعزيز  الخارج  في  للعالج  لها 

واآلراء في مجاالت التشخيص والعالج.
2- مــــذكــــرة الــلــجــنــة الـــــوزاريـــــة لـــلـــشـــؤون الــقــانــونــيــة 
برغبة  اقتراحات   4 على  الحكومة  رد  بشأن  والتشريعية 
واقتراح  الــنــواب،  مجلس  من  مقدمة  بقانون  واقتراحين 

بقانون مقدم من مجلس الشورى.
ثم استعرض المجلس التالي:

1- تابع المجلس آخر مستجدات ظهور مرض التهاب 
الكبد المجهول المصدر لدى األطفال في بعض البلدان، 
حيث اطمأن المجلس إلى خلو مملكة البحرين من هذا 
اإلجــراءات  اتخاذ  بمواصلة  الصحة  وزارة  وكلف  المرض، 
الوبائي  التقصي  تطورات  ومتابعة  والوقائية  االحترازية 
ــتـــعـــدادات لــلــتــعــامــل مــع أي  لــهــذا الــمــرض عــالــمــيــًا واالسـ
مستجدات بهذا الشأن، وذلك بعد االطالع على المذكرة 

المرفوعة من وزيرة الصحة.
بعدها أخذ المجلس علمًا بالتقارير الوزارية المرفوعة 
من الوزراء بشأن المشاركة في المنتدى السياسي الرفيع 
الــمــســتــوى بــاألمــم الــمــتــحــدة حـــول الــتــقــدم الــمــحــرز في 
تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة، والمشاركات الخارجية 
البحرين لشهر  الوفود األجنبية لمملكة  للوزراء وزيارات 

مايو.

في اجتماعه برئا�سة محمد بن مبارك

مجل�س الوزراء ي�صيد بم�صامين الر�صالة ال�صامية  في اليوم العالمي لحرية ال�صحافة
وج�ه بموا�سل�ة تبن�ي المب�ادرات الت�ي تكف�ل تحقي�ق الأم�ن الغذائ�ي الزراع�ي والحيوان�ي والبح�ري

ال���م���ج���ل�������س ي�����ع�����رب ع�����ن ت����ق����دي����ره ل���������دور ال�����ك�����وادر 
ال��ت��م��ري�����س��ي��ة ف���ي ت��ع��زي��ز ال���خ���دم���ات ال�����س��ح��ي��ة وال��ع��اج��ي��ة

اإدانة الهجوم الإرهابي الذي ا�صتهدف نقطة رفع مياه غرب �صيناء بم�صر

ت��ك��ل��ي��ف وزارت���������ي ال���ب���ل���دي���ات وال�������ص���ن���اع���ة ب��ت��ك��ث��ي��ف
م����راق����ب����ة اأ�����ص����ع����ار ال���م���ن���ت���ج���ات و�����ص����م����ان ت���واف���ره���ا

ــرة  ــبــ ــمــ ــة الــ ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ ــــت مـ ــنـ ــ ــلـ ــ أعـ
ــدء مـــرحـــلـــة تــقــديــم  ــ الــخــلــيــفــيــة بـ
الطلبات للمنح الدراسية الُمقدمة 
السمو  صاحب  له  المغفور  باسم 
سلمان  بن  خليفة  األمير  الملكي 
الشيخة  سمو  ومنحة  خليفة  آل 
اهلل  طّيب  للطب  حمد  بنت  مــوزة 
يوم   11 مــدى  وذلــك على  ثراهما، 
اعتباًرا من 29 مايو 2022 حتى 8 
يونيو 2022. وستتم عملية اختيار 
المتقدمين  اجــتــيــاز  بعد  الطلبة 
ــل، حـــيـــث ســيــتــأهــلــون  ــراحــ ــــدة مــ عـ
بــنــاء عــلــى الــتــحــصــيــل األكــاديــمــي 
واجــتــيــاز   %98 عــن  تــقــل  ال  بنسبة 
المقابلة الشخصية باإلضافة إلى 
التطوعية  ــال  ــمـ واألعـ اإلنـــجـــازات 

المقدمة.
المبرة  مــؤســســة  كشفت  وقـــد 
الخليفية عن توقيع مذكرة تفاهم 
مـــع الــكــلــيــة الــمــلــكــيــة لــلــجــراحــيــن 
دراســيــة  منح  لتوفير  إيــرلــنــدا  فــي 
ــامـــج  ــرنـ إضــــافــــيــــة ضــــمــــن إطــــــــار بـ
ــو مــا  ــ ــدة 5 أعــــــــوام، وهـ ــ »رايـــــــــات« مـ
بــإدراج المزيد من  شأنه أن ُيسهم 
الطب.  بــدراســة  الراغبين  الطلبة 
التقديم  فــي  الــراغــبــيــن  وبــإمــكــان 
الــدراســيــة  للمنح  رايــــات  لــبــرنــامــج 
موقع  عبر  التقديم  استمارة  ملء 
المؤسسة اإللكتروني، حيث سيتم 
ــاب الــتــســجــيــل فــي  ــ إعــــــالن فـــتـــح بـ

الفترة القادمة.
وأعـــربـــت ســمــو الــشــيــخــة زيــن 
رئـــيـــس  خـــلـــيـــفـــة  آل  خــــالــــد  بــــنــــت 
مــجــلــس أمـــنـــاء مــؤســســة الــمــبــّرة 
الخليفية عن بالغ سعادتها بفتح 

بـــاب الــتــســجــيــل لــمــنــح الــطــب في 
ــات لــلــمــنــح الــدراســيــة  ــ بــرنــامــج رايـ
خــــالل الـــفـــتـــرة الــمــقــبــلــة، مــؤكــدة 
الـــمـــزيـــد مــن  إقــــبــــال  أن  ــا  ســـمـــوهـ
الــطــلــبــة الــبــحــريــنــيــيــن لــلــحــصــول 
بجيل  يبشر  جامعي  مــؤهــل  على 
قادم من الشباب الواعي والمثقف.
أن  »يــســرنــا  بقولها:  وأضــافــت 
الكلية  مع  شراكتنا  تجديد  نعلن 
إيــرلــنــدا  فــي  للجراحين  الملكية 
المنح  عدد  بزيادة  ستتميز  والتي 
تمكن  الــمــقــدمــة، حيث  الــدراســيــة 
الــطــلــبــة -فـــي األعـــــوام الــمــاضــيــة- 
ــات جـــدارتـــهـــم وتــفــوقــهــم  ــبــ مــــن إثــ
الــجــامــعــة.  إدارة  بــشــهــادة  الــعــلــمــي 
ــداف  ــ ــ ــى مـــــع أهـ ــاشـ ــمـ ــتـ ــو مـــــا يـ ــ ــ وهـ
بشكل  الخليفية  المبرة  مؤسسة 
عـــام وبــرنــامــج )رايــــــات( بــاألخــص 
والمتمثلة بخلق جيل واٍع ومثقف 
وقـــادر  والــمــعــرفــة  بــالــعــلــم  متسلح 
لإلسهام  التحديات  مواجهة  على 
ودفعه  المجتمع  في  فّعال  بشكل 

نحو التقدم والتطور«.
رايــــــــات  ــج  ــ ــامـ ــ ــرنـ ــ بـ أن  يـــــذكـــــر 
لــلــمــنــح الـــدراســـيـــة هـــو أحــــد أبـــرز 
الخليفية،  المبرة  مؤسسة  برامج 

ــام 2011،  ــه فـــي عــ ــم إطـــالقـ تـ ــد  وقــ
ــأتــــي ضـــمـــن إطـــــــار رســـالـــة  وهــــــو يــ
تمكين  إلــــى  ــيـــة  الـــرامـ الــمــؤســســة 
الـــــشـــــبـــــاب وتــــنــــمــــيــــة مــــهــــاراتــــهــــم 
فـــي مختلف  والــعــمــلــيــة  الــعــلــمــيــة 
ويسعى  والمجاالت.  التخصصات 
دراسية  منح  توفير  إلــى  البرنامج 
للتعليم األكاديمي، باإلضافة إلى 
تنظيم ورش عمل ودورات تعليمية 
عــلــى مـــدار الــعــام الـــدراســـي وخلق 
فرص عمل تدريبية في القطاعين 
الحكومي والخاص بهدف تطوير 
الطلبة  وتزويد  الالزمة  المهارات 
بـــاألخـــالقـــيـــات الــــالزمــــة لــلــعــمــل. 
وكذلك يهدف البرنامج إلى تعزيز 
االجتماعية  المسؤولية  مفاهيم 
تــجــاه الــوطــن وحـــث الــطــلــبــة على 
التطوعية  األعمال  في  المشاركة 

لخدمة المجتمع.
يرجى  االســتــفــســار  أو  للدعم 
ــواصــــل مــــع مـــؤســـســـة الـــمـــبـــرة  ــتــ الــ
الـــخـــلـــيـــفـــيـــة عــــلــــى هـــــاتـــــف رقــــم 
االلكتروني:  البريد  أو   17499909
عبر  أو   scholarship@mkfbh.org
www.mkfbh. الــرســمــي:  الــمــوقــع 

.org

وّقــــع الـــدكـــتـــور أحــمــد مــحــمــد األنـــصـــاري 
الحكومية،  للمستشفيات  التنفيذي  الرئيس 
بــاتــالــون رئيس صــنــدوق مكابي  والــدكــتــور تــال 
ــان ســــاجــــول لـــأبـــحـــاث  ــ ــهـــد خــ ــعـ الـــصـــحـــي -مـ
اتفاقية تعاون  واالبــتــكــار- فــي دولــة إســرائــيــل، 
في مجال البحوث الطبية، وذلك بهدف إثراء 
بين  الطبي  االبتكار  وتعزيز  الطبية  البحوث 

البلدين.
حــضــر تــوقــيــع االتــفــاقــيــة الــدكــتــورة مريم 
للهيئة  التنفيذي  الرئيس  الجالهمة  عذبي 
الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، 
والسيد خالد يوسف الجالهمة سفير مملكة 
إيتان  والسيد  إســرائــيــل،  دولـــة  لــدى  البحرين 
نائيه سفير دولة إسرائيل في مملكة البحرين، 

إلى جانب عدد من المسؤولين.
وُتـــرّكـــز االتــفــاقــيــة عــلــى تــعــزيــز األبــحــاث 
دراســات  تشمل  حيث  البلدين،  بين  التعاونية 
ــارب الــســريــريــة  ــتــــجــ ــبـــيـــانـــات الــضــخــمــة والــ الـ
الرقمي  بالطب  المتعلقة  السيما  المختلفة 
ــاالت أمـــــراض الـــنـــســـاء، وطــــب الـــحـــوادث  ومـــجـ
ــوارئ، وفــــيــــروس كــــورونــــا )كـــوفـــيـــد-19(،  ــ ــطـ ــ والـ

واألمراض السارية وغيرها.
ــعــّزز االتــفــاقــيــة  ــى ذلــــك، ســُت بــاإلضــافــة إلـ
التحتية  الــبــنــى  وإنـــشـــاء  الــطــبــيــة  الــتــقــنــيــات 
التخطيط  تم  كما  البلدين،  كال  في  للبحوث 
لــتــطــويــر بـــرامـــج الــتــعــلــم مـــن األقــــــران وعــقــد 
الندوات المشتركة لتعزيز البحث الطبي بكال 

الجانبين.

 وبـــهـــذه الــمــنــاســبــة، قـــال الــدكــتــور أحــمــد 
للمستشفيات  التنفيذي  الرئيس  األنــصــاري 
الــحــكــومــيــة: »يــســعــدنــا الــتــعــاون فـــي الــمــجــال 
الحكومية  المستشفيات  الطبيبين  البحثي 
إسرائيل،  دولــة  فــي  الصحي  مكابي  وصــنــدوق 
ــا نــســتــطــيــع مــعــًا  ــنــ ــلـــى ثـــقـــة مــــن أنــ ونــــحــــن عـ
الشرق  بمنطقة  الطب  تطوير  في  االستمرار 

الطبية  التقنيات  تعزيز  خــالل  مــن  األوســـط 
الجديدة وإجراء البحوث الرائدة بين البلدان«.
باتالون  تــال  الدكتور  أضــاف  ومــن جانبه، 
رئيس صندوق مكابي الصحي: »يسعدنا بناء 
هـــذا الــجــســر لــتــعــزيــز الــبــحــث الــمــشــتــرك بين 
بهدف  لــالبــتــكــار،  بيئي  نــظــام  وتــطــويــر  بلدينا 
مضافة  قيمة  وتوفير  الطبية  البحوث  إثـــراء 

لمنطقة الشرق األوسط بأكملها«.
ُيشار إلى أّن معهد خان ساجول لأبحاث 
في  تأسس  وابتكار  بحث  معهد  هو  واالبتكار، 
تصميم  إعـــادة  فــي  رؤيــتــه  وتتمثل   ،2016 عــام 
توفير حل شامل  الصحة من خالل  مستقبل 
وتمكين  الــطــبــي  الــبــحــث  احــتــيــاجــات  لجميع 

المرضى والمعالجين.

الم�صت�صفيات الحكومية و�صندوق »مكابي« يوقعان اتفاقية تعزيز البحوث الطبية 

} توقيع االتفاقية بين الطرفين.

الت�صجيل  ب����اب  ت��ف��ت��ح  ال��خ��ل��ي��ف��ي��ة  ال��م��ب��رة 
للجراحين ال��م��ل��ك��ي��ة  ب��ال��ك��ل��ي��ة  ال��ط��ب  ل��م��ن��ح 

ضمن حرص وتوجيهات سمو الشيخ 
آل خليفة  بـــن خــلــيــفــة  عــلــي  بـــن  خــلــيــفــة 
فريق  قــام  الجنوبية  المحافظة  محافظ 
الــمــحــافــظــة الــجــنــوبــيــة الــمــيــدانــي بــزيــارة 
وذلــك  عــيــســى،  مــديــنــة  تــفــقــديــة لمنطقة 
ــة الـــجـــنـــوبـــيـــة  ــافـــظـ ــمـــحـ ضـــمـــن جــــهــــود الـ
لالطالع على أبرز احتياجات المواطنين 
الــخــدمــيــة والــتــنــمــويــة، بــحــضــور عـــدد من 

أهالي مدينة عيسى.
المحافظة  قــام فريق  الــزيــارة  وخــالل 
ــرز  ــ ــدانــــي بـــمـــتـــابـــعـــة أبـ ــيــ ــمــ ــة الــ ــيـ ــوبـ ــنـ الـــجـ
الــخــدمــات الــتــي تلبي احــتــيــاجــات أهــالــي 
مــنــطــقــة مــديــنــة عــيــســى فـــي الــمــجــمــعــات 
الــنــاحــيــة  مـــن   ،812  ،809  ،808 الــتــالــيــة: 
الخدمية واالجتماعية والتنموية، كما تم 
متابعة مشاريع البنية التحتية ومشاريع 
صيانة  إلــى  بــاإلضــافــة  الداخلية،  الــطــرق 
الخدمات،  أفضل  لتوفير  العامة  المرافق 

وذلك بالتنسيق مع وزارة األشغال وشؤون 
وبلدية  العمراني،  والتخطيط  البلديات 

المنطقة الجنوبية.

ــد الــمــهــنــدس محمد  مـــن جــانــبــه، أكــ
عــيــســى الــنــعــيــمــي رئـــيـــس قـــســـم مــتــابــعــة 
ــافـــظـــة  ــالـــمـــحـ ــوث بـ ــ ــحــ ــ ــبــ ــ ــات والــ ــ ــدمــ ــ ــخــ ــ الــ

من  تأتي  التفقدية  الــزيــارة  أن  الجنوبية 
المحافظة  منطلق حرص سمو محافظ 
الشاملة  التنمية  تحقيق  فــي  الجنوبية 
الــمــحــافــظــة، وذلــك  فــي مختلف مــنــاطــق 
المقدمة  بالخدمات  االرتــقــاء  خــالل  مــن 
العالية  بالجودة  تنفيذها  على  والحرص 
المواطنين  جميع  على  بالنفع  يعود  بما 
ــاق الـــمـــحـــافـــظـــة  ــ ــطـ ــ والـــمـــقـــيـــمـــيـــن فـــــي نـ

الجنوبية.
الجدير بالذكر أن الزيارات الميدانية 
تــعــد إحـــدى قــنــوات الــمــحــافــظــة ولــهــا دور 
فعال في تعزيز التواصل الميداني لتلمس 
ــي مــن  ــ ــالـ ــ ــات األهـ احـــتـــيـــاجـــات ومــــالحــــظــ
مستجدات  على  واالطـــالع  للوقوف  قــرب 
المشروعات  ومتابعة  المناطق  ــاع  وأوضــ
الــتــي تــعــكــس الــــدور الــخــدمــي الـــبـــارز بما 
تشهدها  الــتــي  التنموية  الــصــورة  يعكس 

مختلف مناطق المحافظة.

ب��ت��وج��ي��ه��ات ال���م���ح���اف���ظ.. ف���ري���ق ال��م��ح��اف��ظ��ة ال��ج��ن��وب��ي��ة
ال���م���ي���دان���ي ي��ت��ف��ق��د اح���ت���ي���اج���ات اأه����ال����ي م���دي���ن���ة ع��ي�����ص��ى

دعت سفارة اليابان في مملكة البحرين الطالب 
الدراسة  الذي يرغبون في  المهتمين  البحرينيين 
فــي الــجــامــعــات الــيــابــانــيــة كــطــالب بــحــوث »طــالب 
دراسات عليا« إلى التقديم للمنحة الدراسية لعام 
والرياضة  والثقافة  والتعليم  التربية  وزارة   2023

والعلوم والتكنولوجيا.
وأشارت إلى أنه يجب على المتقدمين تقديم 
بحلول  السفارة  إلى  المطلوبة  المستندات  جميع 
المبدئي  االختيار  وسيتم  وهــذا  المقبل،  يونيو   9

للمرحلة األولى في يونيو.
ــيـــس بـــرنـــامـــج الــحــكــومــة  ــأسـ ــه تــــم تـ ــ ــر أنــ يــــذكــ
كــان  والــــــذي  فـــي عــــام 1954  لــلــبــعــثــات  الــيــابــانــيــة 
ــى تــعــمــيــق مــســتــوى الــتــفــاهــم الــمــشــتــرك  يــهــدف إلـ
ناهيك  األخــرى  الــدول  وشعوب  اليابان  بين شعب 
وتشمل  الفكر،  حقل  فــي  العالمية  المشاركة  عــن 
مزايا برنامج البعثات مصاريف تذكرة السفر بين 
البحرين واليابان والرسوم الدراسية باإلضافة إلى 

مخصصات شهرية تمنح للطالب المبتعث.

} زيارة الفريق لمدينة عيسى.

ف��ت��ح ب����اب ال��ت��ق��دي��م ل��م��ن��ح��ة درا���ص��ي��ة 
ل����ل����درا�����ص����ات ال���ع���ل���ي���ا ف����ي ال���ي���اب���ان

نمط  إلــى  نمط حياتنا  نحول  أن  نقرر  عندما 
صحي غالبا نبدأ بوضع نظام غذائي صحي ونلجأ 

فيه إلى بدائل السكر أو المحليات الصناعية.
تحتوي العديد من األطعمة والمشروبات التي 
تـــبـــاع فـــي األســــــواق عــلــى أنـــهـــا خــالــيــة مـــن الــســكــر 
المحليات  على  الــحــراريــة  السعرات  منخفضة  أو 
ولكنها  الــصــنــاعــي  الــســكــر  بــدائــل  وهـــي  الصناعية 
السكر  أو  األعــشــاب  مثل  مــواد طبيعية  مــن  تشتق 

نفسه.
فــي محاربة  فــعــالــة  وســيــلــة  إنــهــا  الحقيقة  فــي 

السمنة ولكن هل هي بديل صحي وآمن!!
فقد برزت المخاوف بشأن تأثيرها الضار منذ 
ظهورها كمحل صناعي ألول مرة عام 1879 وعرفت 
باسم السكرين، ونظرا إلى أنها مادة كيميائية فتم 
والسكتة  كالسرطان  خــطــرة  أمـــراض  بــعــدة  ربطها 

الدماغية.
وقد صرح معهد أبحاث السرطان في بريطانيا 
ــكــــي لـــلـــســـرطـــان بــأنــه  والـــمـــعـــهـــد الـــقـــومـــي األمــــريــ
المحليات  أن  عــلــى  مــثــبــت  دلــيــل  أي  هــنــاك  لــيــس 
اإلصــابــة  بخطر  مباشر  بشكل  ترتبط  الصناعية 
بالسرطان، ولقد أثبتت ذلك العديد من الدراسات 
تـــزال تباع  الــمــوضــوع، وال  الــتــي أجــريــت على هــذا 
فـــي األســـــواق بــأكــثــر مـــن مــســمــى مــثــل األســبــرتــام، 

والسكرين، والسوربيتول.
ولكن نحن كمستهلكين ماذا نفعل؟ قد تساورنا 
المحليات  جهة  مــن  األحــيــان  بعض  فــي  الشكوك 
لو  األخــرى  الجهة  الضمير من  وتأنيب  الصناعية 

استخدمنا السكر الطبيعي!!
ــا مــن  ــ ــتـــخـــدم أيـ ــا ال اسـ ــأنـ ــي عــلــيــكــم فـ ــفـ ال أخـ
الطبيعي  فالعسل  التحلية  أردت  وإذا  المحليات، 
هو البديل الصحي اآلمن، وال خالف عليه، ودائما 
استخدام  أراد  مــن  مــطــلــوب،  االعــتــدال  أن  تــذكــروا 
بنسبة  الــصــنــاعــيــة  الــمــحــلــيــات  أو  الـــعـــادي  الــســكــر 

معقولة فهي بالتأكيد ال تضر.
الـــتـــي يتم  إلــــى أن األطـــعـــمـــة  ــاه  ــبـ ــتـ يــجــب االنـ
ليست  السكر  مــن  خالية  أنــهــا  على  لها  التسويق 
خــالــيــة مــن الــســعــرات الــحــراريــة، لــذلــك يمكن أن 

تسبب زيادة في الوزن. 

المحليات ال�صناعية 
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يعاني العديد من األشخاص مع 
بداية مرحلة المراهقة من ظهور حب 
في  انتشارها  أو  الوجه،  على  الشباب 
الــجــســم، وتــتــراوح  مناطق أخـــرى مــن 
هـــــــذه الــــحــــالــــة مـــــن خـــفـــيـــفـــة يــمــكــن 
الــســيــطــرة عــلــيــهــا بــالــوقــايــة والــعــالج 
البسيط، إلى شديدة يرافقها التهابات 
في الجلد، وفي بعض الحاالت تترك 
عــلــى الــبــشــرة نـــدبـــات تــســتــمــر ســنــوات 
ــي الـــــحـــــوار الــــتــــالــــي مــع  ــ طــــويــــلــــة. وفــ
الدكتور أحمد الجودر طبيب أمراض 
الملك  بمستشفى  وتناسلية   جلدية 
حمد الجامعي وأستاذ مساعد الطب 
العربي  الخليج  - جامعة  التجديدي 
المشكلة  هــــذه  عــلــى  أكـــثـــر  ســنــتــعــرف 

وأسبابها والعالج الذي يجب اتباعه.
ما هي أسباب ظهور حب الشباب؟
في  تسهم  رئيسية  عــوامــل  هــنــاك 

ظهور حب الشباب؛ منها:
 1. التقرن غير الطبيعي.

 2. زيادة إفراز الدهون.
 )Propionibacterium-acnes(  .3

فرط النمو.
4. التهابات.

كــمــا يــوجــد عـــدة عــوامــل إضافية 
منها:

الـــدورة  أو  الــهــرمــونــي  التهيج   .1  
الشهرية. 

 2. الضغط النفسي.
)يعتمد  التجميل  منتجات   .3  

على نوعية البشرة، ونوعية المنتج(
.»Comedogenic«

)مثل  الميكانيكية  الــعــوامــل   .4  
المعدات الرياضية(.
 5. األدوية مثل:

- أدوية الكورتيزون الموضعية. 
- اليود.

ــوانـــع الــحــمــل الـــتـــي تــحــتــوي  - مـ

على البروجسترون فقط.
- الليثيوم.

 6. بعض األنظمة الغذائية.
- ما هي أنواع حب الشباب؟

أنواعه:
1. الرؤوس السوداء.

 2. الرؤوس البيضاء.
 3. حبوب التهابية )الحطاطات(.

 4. البثرات.
- هـــل هــنــاك ســـن مــعــيــن لظهور 

حب الشباب؟
خالل  غالًبا  الشباب  حــب  يظهر 
فــتــرة الــمــراهــقــة، وتــكــون مــن عمر 14 
إلــى  لـــإنـــاث، ومــــن عــمــر 16  إلــــى 17 
19 للذكور، ويبدأ التحسن التدريجي 
بعد  كـــامـــل  بــشــكــل  يــخــتــفــي  أن  قــبــل 
الــعــشــريــنــيــات عــنــد معظم  مــنــتــصــف 

األشخاص.
ــه بــعــد  ــل يــمــكــن اإلصــــابــــة بــ - هــ

مرحلة المراهقة؟
نـــعـــم، تــظــهــر حـــبـــوب الـــوجـــه بعد 

المراهقة لعدة أسباب مثل:
- التغيرات الهرمونية.

ــواع الــمــســتــحــضــرات  ــ - بــعــض أنــ
التجميلية.

- التعرق الزائد مع اإلفراط في 
تناول السكريات.

والــبــكــتــيــريــا وغسل  الــجــراثــيــم   -
الوجه باستمرار.

- مــا هــي الــتــوصــيــات األســاســيــة 
لعالج حب الشباب؟ 

اتباعها  يــجــب  بسيطة  خــطــوات 
والمواظبة عليها: 

مرتين  الــوجــه  بغسل  ينصح   -  
يوميًا وبعد التمرين للرياضيين.

لطيفة  مــنــظــفــات  اســتــخــدام   -  
 Aveenoو Cetaphilو Cerave مثل(

.)Vanicreamو Neutrogenaو

- البنزويل بيروكسايد + )مضاد 
حـــيـــوي مـــوضـــعـــي(، غـــســـول يــحــتــوي 

على حمض الساليسيليك.
- اســتــخــدام مــرطــب وجـــه يومي 

مع عامل حماية +30.
 - االمتناع عن لمس البثور ألن 

ذلك يمكن أن يؤدي إلى تندب.
ويضاف إلى ذلك حالة المريض؛ 
الــمــريــضــة حــامــال  كــانــت  إذا  كــمــثــال 

فــال انــصــح بــاســتــخــدام األدويــــة التي 
بعض  أو  )أ(  فيتامين  على  تحتوي 

من المضادات الحيوية.
كما أن االدوية التي تؤخذ بالفم 
شدة  على  تعتمد   Isotretinoin مثل 
الـــمـــرض ونــوعــيــة حـــب الــشــبــاب، وال 
خضوع  بعد  باستخدامها اال  ننصح 
المريض للفحوصات الصحيحة من 

قبل الطبيب المعالج.

- يعتمد عالج مرض الذئبة على نوعه وأعراضه وشدته. 
الــذئــبــة الــحــمــراء هــو مــرض رومــاتــيــزمــي مــزمــن، يصيب 
الجهاز المناعي للجسم ويؤثر على بعض األجهزة الحيوية 
اذا لم يتم السيطرة عليه وعالجه مبكرا. وفي الحوار التالي 
يكشف لنا الدكتور عبدالخالق العريبي استشاري األمراض 
التشخيص  طـــرق  عــن  الــكــنــدي  بمستشفى  الــرومــاتــيــزمــيــة 

للسيطرة عليه وأحدث طرق العالج.
* ما هو مرض الذئبة الحمراء؟ 

مرض الذئبة هو أحد االمراض الروماتيزمية المناعية 
الذاتية التي تحدث عندما يهاجم الجهاز المناعي انسجة 
وأعضاء جسم المريض وسمي هذا المرض بالذئبة الحمراء 
اي   )lupus( لــلــمــرض  الــالتــيــنــي  للمسمى  حــرفــيــة  كترجمة 
ظهور  وهــو  للمرض  المميزة  العالمات  ألكثر  نسبة  الذئب، 
طفح في الوجه على الوجنتين يشبه إلى حد كبير ما يظهر 

على وجه الذئب. 
* هل هناك أنواع لمرض الذئبة الحمراء؟ 
للذئبة الحمراء أربعة أنواع مشهورة وهي: 

أشكال  أكثر  وهي   :)SLE( الجهازية  الحمامية  الذئبة  أ. 
الذئبة شيوًعا، وهذا ما يعانيه معظم الناس عندما يشيرون 

إلى مرض الذئبة الحمراء.
ب. الذئبة الحمامية الجلدية: وهذا النوع يقتصر على 
الجلد فقط، حيث يمكن أن يسبب العديد من أنواع الطفح 

الجلدي. 
ج. الذئبة الحمامية الناجمة عن بعض االدوية، ويمكن 

ان تزول تماما بعد إيقاف هذه االدوية.
الحمراء  الذئبة  أشكال  احــد  الوليدية: وهي  الذئبة  د. 
التي تصيب المواليد الجدد من النساء المصابات بالذئبة 
الحمراء أو متالزمة شجرن نتيجة عبور اجسام مضادة عبر 
يسبب  مما  الحمل،  خــالل  الجنين  إلــى  األم  مــن  المشيمة 
القلب،  أو خلل في كهرباء  الطفل  ظهور طفح جلدي على 

ال سمح اهلل.
* هل هي وراثية؟

وجد  فقد  الحاالت،  بعض  في  وراثية  هناك عالقة  نعم 
ان المرض ينتشر بمعدل ثالث مرات اكثر في النساء ذوات 
البشرة الملونة -كاألمريكيين من أصل إفريقي، والالتينيين، 
واآلسيويين، واألمريكيين األصليين، وسكان جزر المحيط 
الهادئ- أكثر من النساء األخريات. وتشير األبحاث إلى أن 
مرض الذئبة يصيب امرأة واحدة من أصل 537 امرأة شابة 
أفـــراد األســـرة من  مــن أصـــول إفريقية. كما ان إصــابــة احــد 
لدى  المرض  احتمالية  من  يزيد  ان  يمكن  األولــى  الدرجة 

بقية أفراد األسرة كاألخوات مثال.
* ما أعراض الذئبة الحمراء ومضاعفاته؟

 اعراض المرض واسعة ومختلفة جدا من شخص آلخر 
من حيث الشكل أو الشدة أو التنوع أو التوقيت، فقد تظهر 
خفيفة  تكون  وقــد  ببطء،  تتطور  أو  فجأة  المرض  عالمات 
فترة من  تسوء  وقــد  دائمة،  أو  مؤقتة  تكون  وقــد  أو شديدة، 
الوقت، ثم تتحسن أو تختفي تماًما بعض الوقت ثم تعاود 

الظهور. 
الحمراء  الذئبة  الناجم عن مرض  االلتهاب  يؤثر  * قد 
على مناطق كثيرة من الجسم، مما يؤدي الى ظهور أعراض 
األعــراض  اكثر  لكن  اإلصابة،  مكان  حسب  ومتعددة  واسعة 
شيوًعا هي اإلعياء والتعب الشديد والحمى، آالم المفاصل 
والــعــضــالت، الــطــفــح الــجــلــدي خــصــوصــا عــلــى شــكــل فــراشــة 
الطفح  أو  األنف  الخدين وجسر  الوجه بحيث يغطي  على 
الــجــلــدي فــي أي مــكــان آخـــر مــن الــجــســم، الــنــدبــات واآلثـــار 
الــجــلــديــة الــتــي تــظــهــر أو تــتــفــاقــم عــنــد الــتــعــرض للشمس 

)حساسية ضوئية(، ظاهرة رينود وهي تحول أصابع اليدين 
ثــم األحــمــر عند  أو األزرق  الــلــون األبــيــض  إلــى  القدمين  أو 
التعرض للبرد أو أثناء فترات التوتر، ضيق في التنفس أو 
الم في منطقة الصدر عند إصابة الرئتين أو القلب، جفاف 
واالرتباك  الصداع  لمرض شجرن،  عند مصاحبتها  العيون 

وضعف الذاكرة.
ــا بــالــنــســبــة لــلــمــضــاعــفــات فــهــي عــديــدة خــصــوصــا في  أمـ

حاالت تأخر التشخيص والعالج، منها:
- الفشل الكلوي وهو أحد األسباب الرئيسية للوفاة بين 

المصابين بالذئبة.
- خلل في وظائف المخ والجهاز العصبي المركزي يؤدي 
ومشكالت  السلوك  وتغيرات  والـــدوار  الشديد  الــصــداع  إلــى 
في الرؤية واإلصابة بالجلطات أو الصرع وخلل في الذاكرة 

وصعوبة في التعبير عن األفكار. 
الــدم واألوعــيــة الدموية بما في ذلــك فقر  - مشاكل في 

الدم وزيادة خطر حدوث نزيف أو تجلط الدم. 
- إصابات الرئتين كالتهاب بطانة الصدر )ذات الجنب(، 
في  نزيف  وحـــدوث  ومــؤلــًمــا،  التنفس صعبا  يجعل  قــد  مما 
الرئتين أو جلطات أو حدوث التهابات رئوية شديدة ومتكررة.

- خلل في وظائف القلب نتيجة التهاب عضلة القلب أو 
التامور(، وقد يؤدي إلى  أو غشاء القلب )التهاب  الشرايين 

حدوث جلطات قلبية مفاجئة.
* كــيــف يــتــم تــشــخــيــص مـــرض الــذئــبــة الـــحـــمـــراء؟ وهــل 

التشخيص المبكر مهم؟ 
الذئبة  مــرض  تشخيص  األحــيــان يصعب  مــن  كثير  فــي 
الحمراء مبكرا. وذلك لعدة أسباب منها أن عالمات واعراض 
المرض قد تختلف اختالًفا كبيًرا من شخص آلخر، أو قد 
تتداخل مع أعراض العديد من االمراض األخرى من حيث 
إلى  أضــف  العالجات،  لبعض  المؤقتة  واالستجابة  الشكل 
يقينا تشخيص  يمكنه  واحــد  دم  اختبار  يوجد  انــه ال  ذلــك 
إلى مزيج  المرض يحتاج  الذئبة، لذلك فتشخيص  مرض 
مـــن الــعــالمــات واألعــــــراض والـــتـــاريـــخ الــمــرضــي لــلــمــريــض، 
والفحص االكلينيكي السريري، واالختبارات المخبرية للدم 
والبول والخزعة النسيجية، واختبارات التصوير اإلشعاعي 

المختلفة. 
الشامل،  دم  فحص  والــبــول:  الـــدم  اخــتــبــارات  وتشمل   *
مــعــدل الــتــرســيــب، مــعــدل الــبــروتــيــن الــتــفــاعــلــي، واخــتــبــارات 
األجسام  اختبار  والكبد،  الكليتين  أداء  مدى  لتقييم  الــدم 
المناعي،  الــجــهــاز  ينتجها  الــتــي   )ANA( لــلــنــواة  الــمــضــادة 
وعوامل الروماتيزم اآلخرين كعامل الروماتويد وغيره. وفي 

طبيبك  ينصحك  فقد   ،ANA اختبار  إيجابية  ثبتت  حــال 
anti- كاختبار  تحديًدا  األكثر  المضادة  األجــســام  باختبار 

dsDNA وغيره.
على  أثــر  قد  الذئبة  مــرض  أن  في  الطبيب  اشتبه  إذا   *
رئتيك أو قلبك، فمن االفضل عمل األشعة السينية للصدر، 
أو  الــدم  تحاليل  كانت  لو  أمــا  للقلب،  التلفزيونية  األشعة 
البول قد اشارت إلى إصابة الكلى، فمن الضروري أخذ عينة 
صغيرة )خزعة( من أنسجة الكلى بواسطة إبرة رقيقة تحت 
األشعة التلفزيونية لتحديد مدى ونوع التأثير على الكلى 

واختيار العالج المناسب لذلك.
لتفادي  الــطــرق  أفــضــل  الــمــبــكــر  التشخيص  ويــعــتــبــر   *
يسهل  انــه  كما  المضاعفات.  حــدوث  ومنع  الــمــرض  تفاقم 
كانت تحول  الحاالت  اغلب  ان  ورغــم  األدويـــة.  بأقل  العالج 
لطبيب الروماتيزم متأخرة نسبيا، اال انه مع التطور الطبي 
الحاالت  مــن  العديد  فهناك  المرضى  لــدى  الــوعــي  ــادة  وزيـ

التي تم تشخيصها في وقت مبكر.
* ما هو عالج الذئبة الحمراء؟

يعتمد عالج مرض الذئبة على عالماته وأعراضه ونوعه 
وشدته من حيث انه محدود في الجلد فقط أو موجود في 
الدم أو أثر على احد األجهزة الحيوية في الجسم كالكلى 
أو الرئتين مثال. كما انه يجب شرح االدوية ومناقشتها مع 

المريض قبل تناولها لمعرفة المغزى من العالج.
وهناك العديد من العالجات المستخدمة في السيطرة 
على مرض الذئبة الحمراء، ولكن أكثر األدوية شيوًعا هي:

و  الستيرويدية  غير  لاللتهابات  الــمــضــادة  ــة  االدويــ  .1
الستيرودية: وهي تستخدم في اغلب الحاالت مدة محدودة 

لعالج األلم والتورم والحمى المصاحبة لمرض الذئبة.
تــســيــطــر على  لـــلـــمـــرض: والـــتـــي  الــمــعــدلــة  2. األدويـــــــة 
ــاعـــي. وتـــعـــتـــبـــر أســــــاس الـــعـــالج  ــنـ ــمـ ــاز الـ ــهـ ــجـ ــي الـ الـــخـــلـــل فــ
للمالريا  المضادة  االدويـــة  ومنها  الحمراء  الذئبة  لمرض 
ــريــــن  ــوبــ ــيــ واآلزوثــ  ،)plaqunil( ــن  ــيـ ــوروكـ ــلـ كـ )هـــيـــدروكـــســـي 
والميثوتريكسيت   )CellCept( الميكوفينوالت   ،)Imuran(

)methotrexate( وغيرها.
3. األدويـــــــة الــبــيــولــوجــيــة الــمــعــدلــة لـــلـــمـــرض: كــعــقــار 
طريق  عــن  إعـــطـــاؤه  يــتــم  والــــذي   .)Benlysta( بــيــلــيــمــومــاب 
 )Mebtera( الوريد او تحت الجلد. أما عقار الريتوكسيماب
المقاومة  الذئبة  في حــاالت محددة من  يكون مفيًدا  فقد 
للعالجات التقليدية. وهناك دراسات في مراحلها النهائية 
لعقار )Stelara( يعطى تحت الجلد سيكون له دور فاعل -إن 

شاء اهلل- في بعض حاالت الذئبة الحمراء. 

يــســر مــركــز الــخــلــيــج الــطــبــي والــســكــر 
البقالي  علي  الدكتور  انضمام  يعلن  أن 
استشاري أمراض الجهاز الهضمي إلى 
طاقمه الطبي، لمتابعة وعالج أمراض 
ــمـــي والـــتـــشـــخـــيـــص  ــهـــضـ ــاز الـ ــهــ ــجــ الــ
والــمــعــدة  الــقــولــون  ألورام  الــمــبــكــر 
للجزء  مــنــظــار  وعــمــل  ومتابعتها 

العلوي والسفلي من الجهاز الهضمي، ومتابعة 
أمراض البنكرياس والقنوات الصفراوية.

مركز الخليج الطبي وال�صكر 
يرحب بان�صمام الدكتور علي البقالي

الدكتور عبد الخالق العريبي: م�صاعفات الذئبة الحمراء كيف نتعامل معه؟

الدكتور اأحمد الجودر لـ»الخليج الطبي«: 

خطوات ب�صيطة للتخل�ص من حب ال�صباب
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 ´É£b Q só°ünJ PEG ,áμ∏ªªdG »a …OÉ°üàb’G ƒªædG á∏éY ºYO »a
 â∏°Uh áÑ°ùæH G vƒªf ôãcC’G äÉYÉ£≤dG áªFÉb ºYÉ£ªdGh ¥OÉæØdG
 ´É£≤a  ,%4  áÑ°ùæH  ó««°ûàdGh  AÉæÑdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%8^7  ≈dEG
 Éªc ,%3^4 ≈dEG â∏°Uh ƒªf áÑ°ùæH ä’É°üJ’Gh äÓ°UGƒªdG
 øjôëÑdG ±ô°üe øY IQOÉ°üdG á«HÉéjE’G äGAÉ°üME’G â°ùμY

 ,%2^6 áÑ°ùæH Éªf á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b AGOCG ¿CG …õcôªdG
 ôãcCG øe ó©j á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b ¿CG äGô°TDƒªdG âæq«Hh
 ;»dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG »a áªgÉ°ùe á«£ØædG ô«Z äÉYÉ£≤dG

 á«∏jƒëàdG  äÉYÉæ°üdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%16^4  ¬àÑ°ùf  â¨∏H  PEG
.%13^3 áÑ°ùæH á«eƒμëdG äÉeóîdG ´É£≤a ,%14^1 áÑ°ùæH

 á°SÉFôH  ¢ùeCG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  á°ù∏L  ∫Ó`̀N  ∂`̀dP  AÉ`̀L

 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  Qƒ°†ëHh  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù«FQ
 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S

.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
 äGQGRƒ``dG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  ƒª°S  ¬`̀ sLh  ¬`̀JGP  âbƒdG  »a
 IQÉéàdGh  ájó∏ÑdGh  áë°üdG  äÉYÉ£b  øY  ádhDƒ°ùªdG  á«eóîdG
 ≈∏Y  É¡JOÉjRh  á«HÉbôdGh  á«°û«àØàdG  äÓªëdG  ∞«ãμJ  ≈`̀ dEG
 ø«ªFÉ≤dG  ΩGõàdG  Ωó`̀Y  ÖÑ°ùàj  ób  »àdG  ≥aGôªdGh  äÓëªdG
 áë°üH  QGô°VE’G  »a  áeÓ°ùdGh  á«ë°üdG  äÉWGôà°T’ÉH  É¡«∏Y

.™ªàéªdGh øWGƒªdG
 á©HGôdG  áî°ùædG  äÉLôîªH  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  OÉ°TCG  óbh
 ™jQÉ°ûe  ø`̀e  ¬æª°†J  É`̀ª`̀Hh  2019  »eƒμëdG  ≈≤à∏ªdG  ø`̀e
 ¬H »≤JôJh »eƒμëdG πª©dG áeƒ¶æe ôjƒ£J ºYóJ äGQOÉÑeh

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

 Ö`̀eGô`̀J ó`̀ dÉ`̀ fhO »`̀μ`̀jô`̀eC’G ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ¬``̀ sLh
 ΩÉ«≤dG áÑ¨e øe É«côJ ≈dEG  áé¡∏dG ójó°T GôjòëJ
 ÖeGôJ Oógh .OhóëdG  êQÉN …ôμ°ùY πªY …CÉH
 OÉ°üàbG ô«eóàH OhóëdG ÉgRhÉéJ ∫ÉM »a Iô≤fCG
 :¬Jójô¨J »a ÖeGôJ ∫Ébh .ÉeÉªJ ¬°ùªWh É«côJ
 â∏©a  GPEG  :Qô`̀cCG  §≤a  ,πÑb  øe  Iƒ≤H  äó`̀cCG  Éªc{
 »àdG  áª«¶©dG  »àªμëH ,√ôÑàYCG  A»°T …CG  É«côJ

 ô`̀eOCG  ±ƒ°ùa  ,Ohó`̀ë`̀dG  GRhÉ`̀é`̀à`̀e  ,É¡d  π«ãe  ’
 Gòg â∏©a) ÓeÉ°T Gô«eóJ πeÉμdÉH É«côJ OÉ°üàbG
 ÖeGôJ í°Vƒj ºdh .zGhQòëj ¿CG º¡«∏Y .(πÑb øe
 ¢ùeCG øμdh ,OhóëdG É«côJ RhÉéàH Oƒ°ü≤ªdG Ée
 É¡JGƒb øe AõL Öë°S ÉμjôeCG ¿ÓYEG ó¡°T ø«æKE’G
 Ωƒég ø°ûH Iô≤fCG äó¡©J Éª«a ,ÉjQƒ°S ∫Éª°T »a

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

 QGôb  øY  ÖeGôJ  »μjôeC’G  ¢ù«FôdG  ™`̀aGOh
 ∫Éª°T  ø`̀e  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  äGƒ`̀≤`̀ dG  Öë°S  ¬````̀JQGOEG
 ájOôμdG  äGƒ≤dG  ºYO  á∏°UGƒe  ¿EG  ∫Ébh  ,ÉjQƒ°S
 á≤£æªdG  »a  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  ™e  áØdÉëàªdG

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

…ƒb AGOCGh »HÉéjEG ƒªf ..»æWƒdG OÉ``°üàb’G
á``«dÉªdG  äÉYhô``°ûªdGh  ¥OÉ``æØdG  ´É``£≤d  ô``«Ñc  ΩÉ¡``°SEGh  ..ƒ``ªædG  áÑ``°ùf  ٪3^4

IQhÉéªdG iô``≤dGh QÉ``HQÉH äÉ``LÉ«àMG á``«Ñ∏J ≈``dEG ¬``Lƒj AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ

Ö``eGôJh ..É`jQƒ``°S  ∫É`ª``°T  ø```e  É``¡JGƒb Öë``°ùJ Éμ``jôeCG
Ohó``ëdG  äRhÉ``éJ  GPEG  É``«côJ  OÉ``°ü`àbG  ô```«eó`à`H  Oó```¡`j

 ÜÉë``°UCG  ô``ªJDƒe  ≈``Yôj  ∂``∏ªdG
Üô``©dG  øjôªãà``°ùªdGh ∫É``ªYC’G

 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ≈Yôj
 ¬JQhO  »a  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh  ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ióØªdG  OÓÑdG
 QÉμàH’Gh IOÉjôdG :á©HGôdG á«YÉæ°üdG IQƒãdG »a QÉªãà°S’G{ QÉ©°T âëJ18``dG
 ∫ÉªYC’G OGhôd »ªdÉ©dG ióàæªdG øe áãdÉãdG IQhódGh ,z»ªbôdG OÉ°üàb’G »a
 ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ΩÉ≤jh  .2019  ôÑªaƒf  13h  11  ø«H  QÉªãà°S’Gh
 øjôëÑdG  áYÉæ°Uh  IQÉéJ  áaôZ  øe  º`̀YOh  º«¶æàH  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh
 á°ù°SDƒªdGh  á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  á©eÉLh  á«Hô©dG  ±ô¨dG  OÉëJG  ™e  ¿hÉ©àdÉH
 IóëàªdG  º`̀eC’G  áª¶æeh  äGQOÉ°üdG  ¿ÉªàFGh  QÉªãà°S’G  ¿Éª°†d  á«Hô©dG
 ∫hC’G ôªJDƒªdG Ö£≤à°ùj ¿CG  ™bƒàªdG øeh .øjôëÑdG »a á«YÉæ°üdG á«ªæà∏d
 øe áÑîf º¡æ«H ºdÉ©dG AÉëfCG ≈à°T øe ∑QÉ°ûe 1500 á≤£æªdG »a ¬Yƒf øe

.∫ÉªYC’G OGhQh á«ª«¶æàdG äÉ¡édGh »°SÉ«°ùdG QGô≤dG ´Éæ°üc ,AGôÑîdG

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

.ó¡©dG »dh ƒª°S Qƒ°†ëH AGQRƒdG ¢ù∏ée á°ù∏L ¬°SDhôJ ∫ÓN AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |

 ∫ÉÑ≤à°SG  Aó``H  AGQRƒ````dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  Öàμe  ø`̀∏`̀YCG
 »a º¡°ùj ÉªH ,zIôμa{ á≤HÉ°ùe øe á«fÉãdG  áî°ùædG »a ácQÉ°ûª∏d  äÉMôà≤ªdG
 á«eƒμëdG  áeóîdG  »a  õq«ªàdG  ºYód  QÉμàH’Gh  ´GóHE’G  áaÉ≤K  õjõ©J  á∏°UGƒe
 »eƒμëdG  πª©dG  äÉLôîe ≈∏Y ÉHÉéjEG  ¢ùμ©æjh ΩÉ©dG  ´É£≤dG  »ØXƒe iód

.¬d É°SÉ°SCG øWGƒªdG QÉÑàYG ≈∏Y ºFÉ≤dG
 ¿ƒ∏ª©j  øªe  ,≈°übCG  óëc  OGôaCG  4  øe  äÉYƒªéªdG  hCG  OGôaCÓd  øμªjh

 ácQÉ°ûª∏d  Ωó≤àdG  ,á«eƒμëdG  äÉcô°ûdG  ió``̀MEG  hCG  »eƒμëdG  ´É£≤dG  »`̀a
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  Öàμªd  »fhôàμdE’G  ™bƒªdG  ôÑY  äÉMôà≤ªdÉH
 óYƒe  ô`̀NBG  ¿CG  É kª∏Y  ,http://www.fdpm.gov.bh  :AGQRƒ```̀dG
 á∏Môe  Égó©H  CGóÑàd  ,πÑ≤ªdG  ôÑªaƒf  øe  ¢SOÉ°ùdG  ƒg  äÉMôà≤ªdG  ∫ÉÑ≤à°S’

.¢UÉ°üàN’Gh ¿CÉ°ûdG …hP øe º««≤àdG áæéd πÑb øe äÉMôà≤ªdG á©LGôe

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj
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نمط  إلــى  نمط حياتنا  نحول  أن  نقرر  عندما 
صحي غالبا نبدأ بوضع نظام غذائي صحي ونلجأ 

فيه إلى بدائل السكر أو المحليات الصناعية.
تحتوي العديد من األطعمة والمشروبات التي 
تـــبـــاع فـــي األســــــواق عــلــى أنـــهـــا خــالــيــة مـــن الــســكــر 
المحليات  على  الــحــراريــة  السعرات  منخفضة  أو 
ولكنها  الــصــنــاعــي  الــســكــر  بــدائــل  وهـــي  الصناعية 
السكر  أو  األعــشــاب  مثل  مــواد طبيعية  مــن  تشتق 

نفسه.
فــي محاربة  فــعــالــة  وســيــلــة  إنــهــا  الحقيقة  فــي 

السمنة ولكن هل هي بديل صحي وآمن!!
فقد برزت المخاوف بشأن تأثيرها الضار منذ 
ظهورها كمحل صناعي ألول مرة عام 1879 وعرفت 
باسم السكرين، ونظرا إلى أنها مادة كيميائية فتم 
والسكتة  كالسرطان  خــطــرة  أمـــراض  بــعــدة  ربطها 

الدماغية.
وقد صرح معهد أبحاث السرطان في بريطانيا 
ــكــــي لـــلـــســـرطـــان بــأنــه  والـــمـــعـــهـــد الـــقـــومـــي األمــــريــ
المحليات  أن  عــلــى  مــثــبــت  دلــيــل  أي  هــنــاك  لــيــس 
اإلصــابــة  بخطر  مباشر  بشكل  ترتبط  الصناعية 
بالسرطان، ولقد أثبتت ذلك العديد من الدراسات 
تـــزال تباع  الــمــوضــوع، وال  الــتــي أجــريــت على هــذا 
فـــي األســـــواق بــأكــثــر مـــن مــســمــى مــثــل األســبــرتــام، 

والسكرين، والسوربيتول.
ولكن نحن كمستهلكين ماذا نفعل؟ قد تساورنا 
المحليات  جهة  مــن  األحــيــان  بعض  فــي  الشكوك 
لو  األخــرى  الجهة  الضمير من  وتأنيب  الصناعية 

استخدمنا السكر الطبيعي!!
ــا مــن  ــ ــتـــخـــدم أيـ ــا ال اسـ ــأنـ ــي عــلــيــكــم فـ ــفـ ال أخـ
الطبيعي  فالعسل  التحلية  أردت  وإذا  المحليات، 
هو البديل الصحي اآلمن، وال خالف عليه، ودائما 
استخدام  أراد  مــن  مــطــلــوب،  االعــتــدال  أن  تــذكــروا 
بنسبة  الــصــنــاعــيــة  الــمــحــلــيــات  أو  الـــعـــادي  الــســكــر 

معقولة فهي بالتأكيد ال تضر.
الـــتـــي يتم  إلــــى أن األطـــعـــمـــة  ــاه  ــبـ ــتـ يــجــب االنـ
ليست  السكر  مــن  خالية  أنــهــا  على  لها  التسويق 
خــالــيــة مــن الــســعــرات الــحــراريــة، لــذلــك يمكن أن 

تسبب زيادة في الوزن. 

المحليات ال�صناعية 
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يعاني العديد من األشخاص مع 
بداية مرحلة المراهقة من ظهور حب 
في  انتشارها  أو  الوجه،  على  الشباب 
الــجــســم، وتــتــراوح  مناطق أخـــرى مــن 
هـــــــذه الــــحــــالــــة مـــــن خـــفـــيـــفـــة يــمــكــن 
الــســيــطــرة عــلــيــهــا بــالــوقــايــة والــعــالج 
البسيط، إلى شديدة يرافقها التهابات 
في الجلد، وفي بعض الحاالت تترك 
عــلــى الــبــشــرة نـــدبـــات تــســتــمــر ســنــوات 
ــي الـــــحـــــوار الــــتــــالــــي مــع  ــ طــــويــــلــــة. وفــ
الدكتور أحمد الجودر طبيب أمراض 
الملك  بمستشفى  وتناسلية   جلدية 
حمد الجامعي وأستاذ مساعد الطب 
العربي  الخليج  - جامعة  التجديدي 
المشكلة  هــــذه  عــلــى  أكـــثـــر  ســنــتــعــرف 

وأسبابها والعالج الذي يجب اتباعه.
ما هي أسباب ظهور حب الشباب؟
في  تسهم  رئيسية  عــوامــل  هــنــاك 

ظهور حب الشباب؛ منها:
 1. التقرن غير الطبيعي.

 2. زيادة إفراز الدهون.
 )Propionibacterium-acnes(  .3

فرط النمو.
4. التهابات.

كــمــا يــوجــد عـــدة عــوامــل إضافية 
منها:

الـــدورة  أو  الــهــرمــونــي  التهيج   .1  
الشهرية. 

 2. الضغط النفسي.
)يعتمد  التجميل  منتجات   .3  

على نوعية البشرة، ونوعية المنتج(
.»Comedogenic«

)مثل  الميكانيكية  الــعــوامــل   .4  
المعدات الرياضية(.
 5. األدوية مثل:

- أدوية الكورتيزون الموضعية. 
- اليود.

ــوانـــع الــحــمــل الـــتـــي تــحــتــوي  - مـ

على البروجسترون فقط.
- الليثيوم.

 6. بعض األنظمة الغذائية.
- ما هي أنواع حب الشباب؟

أنواعه:
1. الرؤوس السوداء.

 2. الرؤوس البيضاء.
 3. حبوب التهابية )الحطاطات(.

 4. البثرات.
- هـــل هــنــاك ســـن مــعــيــن لظهور 

حب الشباب؟
خالل  غالًبا  الشباب  حــب  يظهر 
فــتــرة الــمــراهــقــة، وتــكــون مــن عمر 14 
إلــى  لـــإنـــاث، ومــــن عــمــر 16  إلــــى 17 
19 للذكور، ويبدأ التحسن التدريجي 
بعد  كـــامـــل  بــشــكــل  يــخــتــفــي  أن  قــبــل 
الــعــشــريــنــيــات عــنــد معظم  مــنــتــصــف 

األشخاص.
ــه بــعــد  ــل يــمــكــن اإلصــــابــــة بــ - هــ

مرحلة المراهقة؟
نـــعـــم، تــظــهــر حـــبـــوب الـــوجـــه بعد 

المراهقة لعدة أسباب مثل:
- التغيرات الهرمونية.

ــواع الــمــســتــحــضــرات  ــ - بــعــض أنــ
التجميلية.

- التعرق الزائد مع اإلفراط في 
تناول السكريات.

والــبــكــتــيــريــا وغسل  الــجــراثــيــم   -
الوجه باستمرار.

- مــا هــي الــتــوصــيــات األســاســيــة 
لعالج حب الشباب؟ 

اتباعها  يــجــب  بسيطة  خــطــوات 
والمواظبة عليها: 

مرتين  الــوجــه  بغسل  ينصح   -  
يوميًا وبعد التمرين للرياضيين.

لطيفة  مــنــظــفــات  اســتــخــدام   -  
 Aveenoو Cetaphilو Cerave مثل(

.)Vanicreamو Neutrogenaو

- البنزويل بيروكسايد + )مضاد 
حـــيـــوي مـــوضـــعـــي(، غـــســـول يــحــتــوي 

على حمض الساليسيليك.
- اســتــخــدام مــرطــب وجـــه يومي 

مع عامل حماية +30.
 - االمتناع عن لمس البثور ألن 

ذلك يمكن أن يؤدي إلى تندب.
ويضاف إلى ذلك حالة المريض؛ 
الــمــريــضــة حــامــال  كــانــت  إذا  كــمــثــال 

فــال انــصــح بــاســتــخــدام األدويــــة التي 
بعض  أو  )أ(  فيتامين  على  تحتوي 

من المضادات الحيوية.
كما أن االدوية التي تؤخذ بالفم 
شدة  على  تعتمد   Isotretinoin مثل 
الـــمـــرض ونــوعــيــة حـــب الــشــبــاب، وال 
خضوع  بعد  باستخدامها اال  ننصح 
المريض للفحوصات الصحيحة من 

قبل الطبيب المعالج.

- يعتمد عالج مرض الذئبة على نوعه وأعراضه وشدته. 
الــذئــبــة الــحــمــراء هــو مــرض رومــاتــيــزمــي مــزمــن، يصيب 
الجهاز المناعي للجسم ويؤثر على بعض األجهزة الحيوية 
اذا لم يتم السيطرة عليه وعالجه مبكرا. وفي الحوار التالي 
يكشف لنا الدكتور عبدالخالق العريبي استشاري األمراض 
التشخيص  طـــرق  عــن  الــكــنــدي  بمستشفى  الــرومــاتــيــزمــيــة 

للسيطرة عليه وأحدث طرق العالج.
* ما هو مرض الذئبة الحمراء؟ 

مرض الذئبة هو أحد االمراض الروماتيزمية المناعية 
الذاتية التي تحدث عندما يهاجم الجهاز المناعي انسجة 
وأعضاء جسم المريض وسمي هذا المرض بالذئبة الحمراء 
اي   )lupus( لــلــمــرض  الــالتــيــنــي  للمسمى  حــرفــيــة  كترجمة 
ظهور  وهــو  للمرض  المميزة  العالمات  ألكثر  نسبة  الذئب، 
طفح في الوجه على الوجنتين يشبه إلى حد كبير ما يظهر 

على وجه الذئب. 
* هل هناك أنواع لمرض الذئبة الحمراء؟ 
للذئبة الحمراء أربعة أنواع مشهورة وهي: 

أشكال  أكثر  وهي   :)SLE( الجهازية  الحمامية  الذئبة  أ. 
الذئبة شيوًعا، وهذا ما يعانيه معظم الناس عندما يشيرون 

إلى مرض الذئبة الحمراء.
ب. الذئبة الحمامية الجلدية: وهذا النوع يقتصر على 
الجلد فقط، حيث يمكن أن يسبب العديد من أنواع الطفح 

الجلدي. 
ج. الذئبة الحمامية الناجمة عن بعض االدوية، ويمكن 

ان تزول تماما بعد إيقاف هذه االدوية.
الحمراء  الذئبة  أشكال  احــد  الوليدية: وهي  الذئبة  د. 
التي تصيب المواليد الجدد من النساء المصابات بالذئبة 
الحمراء أو متالزمة شجرن نتيجة عبور اجسام مضادة عبر 
يسبب  مما  الحمل،  خــالل  الجنين  إلــى  األم  مــن  المشيمة 
القلب،  أو خلل في كهرباء  الطفل  ظهور طفح جلدي على 

ال سمح اهلل.
* هل هي وراثية؟

وجد  فقد  الحاالت،  بعض  في  وراثية  هناك عالقة  نعم 
ان المرض ينتشر بمعدل ثالث مرات اكثر في النساء ذوات 
البشرة الملونة -كاألمريكيين من أصل إفريقي، والالتينيين، 
واآلسيويين، واألمريكيين األصليين، وسكان جزر المحيط 
الهادئ- أكثر من النساء األخريات. وتشير األبحاث إلى أن 
مرض الذئبة يصيب امرأة واحدة من أصل 537 امرأة شابة 
أفـــراد األســـرة من  مــن أصـــول إفريقية. كما ان إصــابــة احــد 
لدى  المرض  احتمالية  من  يزيد  ان  يمكن  األولــى  الدرجة 

بقية أفراد األسرة كاألخوات مثال.
* ما أعراض الذئبة الحمراء ومضاعفاته؟

 اعراض المرض واسعة ومختلفة جدا من شخص آلخر 
من حيث الشكل أو الشدة أو التنوع أو التوقيت، فقد تظهر 
خفيفة  تكون  وقــد  ببطء،  تتطور  أو  فجأة  المرض  عالمات 
فترة من  تسوء  وقــد  دائمة،  أو  مؤقتة  تكون  وقــد  أو شديدة، 
الوقت، ثم تتحسن أو تختفي تماًما بعض الوقت ثم تعاود 

الظهور. 
الحمراء  الذئبة  الناجم عن مرض  االلتهاب  يؤثر  * قد 
على مناطق كثيرة من الجسم، مما يؤدي الى ظهور أعراض 
األعــراض  اكثر  لكن  اإلصابة،  مكان  حسب  ومتعددة  واسعة 
شيوًعا هي اإلعياء والتعب الشديد والحمى، آالم المفاصل 
والــعــضــالت، الــطــفــح الــجــلــدي خــصــوصــا عــلــى شــكــل فــراشــة 
الطفح  أو  األنف  الخدين وجسر  الوجه بحيث يغطي  على 
الــجــلــدي فــي أي مــكــان آخـــر مــن الــجــســم، الــنــدبــات واآلثـــار 
الــجــلــديــة الــتــي تــظــهــر أو تــتــفــاقــم عــنــد الــتــعــرض للشمس 

)حساسية ضوئية(، ظاهرة رينود وهي تحول أصابع اليدين 
ثــم األحــمــر عند  أو األزرق  الــلــون األبــيــض  إلــى  القدمين  أو 
التعرض للبرد أو أثناء فترات التوتر، ضيق في التنفس أو 
الم في منطقة الصدر عند إصابة الرئتين أو القلب، جفاف 
واالرتباك  الصداع  لمرض شجرن،  عند مصاحبتها  العيون 

وضعف الذاكرة.
ــا بــالــنــســبــة لــلــمــضــاعــفــات فــهــي عــديــدة خــصــوصــا في  أمـ

حاالت تأخر التشخيص والعالج، منها:
- الفشل الكلوي وهو أحد األسباب الرئيسية للوفاة بين 

المصابين بالذئبة.
- خلل في وظائف المخ والجهاز العصبي المركزي يؤدي 
ومشكالت  السلوك  وتغيرات  والـــدوار  الشديد  الــصــداع  إلــى 
في الرؤية واإلصابة بالجلطات أو الصرع وخلل في الذاكرة 

وصعوبة في التعبير عن األفكار. 
الــدم واألوعــيــة الدموية بما في ذلــك فقر  - مشاكل في 

الدم وزيادة خطر حدوث نزيف أو تجلط الدم. 
- إصابات الرئتين كالتهاب بطانة الصدر )ذات الجنب(، 
في  نزيف  وحـــدوث  ومــؤلــًمــا،  التنفس صعبا  يجعل  قــد  مما 
الرئتين أو جلطات أو حدوث التهابات رئوية شديدة ومتكررة.
- خلل في وظائف القلب نتيجة التهاب عضلة القلب أو 
التامور(، وقد يؤدي إلى  أو غشاء القلب )التهاب  الشرايين 

حدوث جلطات قلبية مفاجئة.
* كــيــف يــتــم تــشــخــيــص مـــرض الــذئــبــة الـــحـــمـــراء؟ وهــل 

التشخيص المبكر مهم؟ 
الذئبة  مــرض  تشخيص  األحــيــان يصعب  مــن  كثير  فــي 
الحمراء مبكرا. وذلك لعدة أسباب منها أن عالمات واعراض 
المرض قد تختلف اختالًفا كبيًرا من شخص آلخر، أو قد 
تتداخل مع أعراض العديد من االمراض األخرى من حيث 
إلى  أضــف  العالجات،  لبعض  المؤقتة  واالستجابة  الشكل 
يقينا تشخيص  يمكنه  واحــد  دم  اختبار  يوجد  انــه ال  ذلــك 
إلى مزيج  المرض يحتاج  الذئبة، لذلك فتشخيص  مرض 
مـــن الــعــالمــات واألعــــــراض والـــتـــاريـــخ الــمــرضــي لــلــمــريــض، 
والفحص االكلينيكي السريري، واالختبارات المخبرية للدم 
والبول والخزعة النسيجية، واختبارات التصوير اإلشعاعي 

المختلفة. 
الشامل،  دم  فحص  والــبــول:  الـــدم  اخــتــبــارات  وتشمل   *
مــعــدل الــتــرســيــب، مــعــدل الــبــروتــيــن الــتــفــاعــلــي، واخــتــبــارات 
األجسام  اختبار  والكبد،  الكليتين  أداء  مدى  لتقييم  الــدم 
المناعي،  الــجــهــاز  ينتجها  الــتــي   )ANA( لــلــنــواة  الــمــضــادة 
وعوامل الروماتيزم اآلخرين كعامل الروماتويد وغيره. وفي 

طبيبك  ينصحك  فقد   ،ANA اختبار  إيجابية  ثبتت  حــال 
anti- كاختبار  تحديًدا  األكثر  المضادة  األجــســام  باختبار 

dsDNA وغيره.
على  أثــر  قد  الذئبة  مــرض  أن  في  الطبيب  اشتبه  إذا   *
رئتيك أو قلبك، فمن االفضل عمل األشعة السينية للصدر، 
أو  الــدم  تحاليل  كانت  لو  أمــا  للقلب،  التلفزيونية  األشعة 
البول قد اشارت إلى إصابة الكلى، فمن الضروري أخذ عينة 
صغيرة )خزعة( من أنسجة الكلى بواسطة إبرة رقيقة تحت 
األشعة التلفزيونية لتحديد مدى ونوع التأثير على الكلى 

واختيار العالج المناسب لذلك.
لتفادي  الــطــرق  أفــضــل  الــمــبــكــر  التشخيص  ويــعــتــبــر   *
يسهل  انــه  كما  المضاعفات.  حــدوث  ومنع  الــمــرض  تفاقم 
كانت تحول  الحاالت  اغلب  ان  ورغــم  األدويـــة.  بأقل  العالج 
لطبيب الروماتيزم متأخرة نسبيا، اال انه مع التطور الطبي 
الحاالت  مــن  العديد  فهناك  المرضى  لــدى  الــوعــي  ــادة  وزيـ

التي تم تشخيصها في وقت مبكر.
* ما هو عالج الذئبة الحمراء؟

يعتمد عالج مرض الذئبة على عالماته وأعراضه ونوعه 
وشدته من حيث انه محدود في الجلد فقط أو موجود في 
الدم أو أثر على احد األجهزة الحيوية في الجسم كالكلى 
أو الرئتين مثال. كما انه يجب شرح االدوية ومناقشتها مع 

المريض قبل تناولها لمعرفة المغزى من العالج.
وهناك العديد من العالجات المستخدمة في السيطرة 
على مرض الذئبة الحمراء، ولكن أكثر األدوية شيوًعا هي:

و  الستيرويدية  غير  لاللتهابات  الــمــضــادة  ــة  االدويــ  .1
الستيرودية: وهي تستخدم في اغلب الحاالت مدة محدودة 

لعالج األلم والتورم والحمى المصاحبة لمرض الذئبة.
تــســيــطــر على  لـــلـــمـــرض: والـــتـــي  الــمــعــدلــة  2. األدويـــــــة 
ــاعـــي. وتـــعـــتـــبـــر أســــــاس الـــعـــالج  ــنـ ــمـ ــاز الـ ــهـ ــجـ ــي الـ الـــخـــلـــل فــ
للمالريا  المضادة  االدويـــة  ومنها  الحمراء  الذئبة  لمرض 
ــريــــن  ــوبــ ــيــ واآلزوثــ  ،)plaqunil( ــن  ــيـ ــوروكـ ــلـ كـ )هـــيـــدروكـــســـي 
والميثوتريكسيت   )CellCept( الميكوفينوالت   ،)Imuran(

)methotrexate( وغيرها.
3. األدويـــــــة الــبــيــولــوجــيــة الــمــعــدلــة لـــلـــمـــرض: كــعــقــار 
طريق  عــن  إعـــطـــاؤه  يــتــم  والــــذي   .)Benlysta( بــيــلــيــمــومــاب 
 )Mebtera( الوريد او تحت الجلد. أما عقار الريتوكسيماب
المقاومة  الذئبة  في حــاالت محددة من  يكون مفيًدا  فقد 
للعالجات التقليدية. وهناك دراسات في مراحلها النهائية 
لعقار )Stelara( يعطى تحت الجلد سيكون له دور فاعل -إن 

شاء اهلل- في بعض حاالت الذئبة الحمراء. 

يــســر مــركــز الــخــلــيــج الــطــبــي والــســكــر 
البقالي  علي  الدكتور  انضمام  يعلن  أن 
استشاري أمراض الجهاز الهضمي إلى 
طاقمه الطبي، لمتابعة وعالج أمراض 
ــمـــي والـــتـــشـــخـــيـــص  ــهـــضـ ــاز الـ ــهــ ــجــ الــ
والــمــعــدة  الــقــولــون  ألورام  الــمــبــكــر 
للجزء  مــنــظــار  وعــمــل  ومتابعتها 

العلوي والسفلي من الجهاز الهضمي، ومتابعة 
أمراض البنكرياس والقنوات الصفراوية.

مركز الخليج الطبي وال�صكر 
يرحب بان�صمام الدكتور علي البقالي

الدكتور عبد الخالق العريبي: م�صاعفات الذئبة الحمراء كيف نتعامل معه؟

الدكتور اأحمد الجودر لـ»الخليج الطبي«: 

خطوات ب�صيطة للتخل�ص من حب ال�صباب

نمط  إلــى  نمط حياتنا  نحول  أن  نقرر  عندما 
صحي غالبا نبدأ بوضع نظام غذائي صحي ونلجأ 

فيه إلى بدائل السكر أو المحليات الصناعية.
تحتوي العديد من األطعمة والمشروبات التي 
تـــبـــاع فـــي األســــــواق عــلــى أنـــهـــا خــالــيــة مـــن الــســكــر 
المحليات  على  الــحــراريــة  السعرات  منخفضة  أو 
ولكنها  الــصــنــاعــي  الــســكــر  بــدائــل  وهـــي  الصناعية 
السكر  أو  األعــشــاب  مثل  مــواد طبيعية  مــن  تشتق 

نفسه.
فــي محاربة  فــعــالــة  وســيــلــة  إنــهــا  الحقيقة  فــي 

السمنة ولكن هل هي بديل صحي وآمن!!
فقد برزت المخاوف بشأن تأثيرها الضار منذ 
ظهورها كمحل صناعي ألول مرة عام 1879 وعرفت 
باسم السكرين، ونظرا إلى أنها مادة كيميائية فتم 
والسكتة  كالسرطان  خــطــرة  أمـــراض  بــعــدة  ربطها 

الدماغية.
وقد صرح معهد أبحاث السرطان في بريطانيا 
ــكــــي لـــلـــســـرطـــان بــأنــه  والـــمـــعـــهـــد الـــقـــومـــي األمــــريــ
المحليات  أن  عــلــى  مــثــبــت  دلــيــل  أي  هــنــاك  لــيــس 
اإلصــابــة  بخطر  مباشر  بشكل  ترتبط  الصناعية 
بالسرطان، ولقد أثبتت ذلك العديد من الدراسات 
تـــزال تباع  الــمــوضــوع، وال  الــتــي أجــريــت على هــذا 
فـــي األســـــواق بــأكــثــر مـــن مــســمــى مــثــل األســبــرتــام، 

والسكرين، والسوربيتول.
ولكن نحن كمستهلكين ماذا نفعل؟ قد تساورنا 
المحليات  جهة  مــن  األحــيــان  بعض  فــي  الشكوك 
لو  األخــرى  الجهة  الضمير من  وتأنيب  الصناعية 

استخدمنا السكر الطبيعي!!
ــا مــن  ــ ــتـــخـــدم أيـ ــا ال اسـ ــأنـ ــي عــلــيــكــم فـ ــفـ ال أخـ
الطبيعي  فالعسل  التحلية  أردت  وإذا  المحليات، 
هو البديل الصحي اآلمن، وال خالف عليه، ودائما 
استخدام  أراد  مــن  مــطــلــوب،  االعــتــدال  أن  تــذكــروا 
بنسبة  الــصــنــاعــيــة  الــمــحــلــيــات  أو  الـــعـــادي  الــســكــر 

معقولة فهي بالتأكيد ال تضر.
الـــتـــي يتم  إلــــى أن األطـــعـــمـــة  ــاه  ــبـ ــتـ يــجــب االنـ
ليست  السكر  مــن  خالية  أنــهــا  على  لها  التسويق 
خــالــيــة مــن الــســعــرات الــحــراريــة، لــذلــك يمكن أن 

تسبب زيادة في الوزن. 

المحليات ال�صناعية 
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يعاني العديد من األشخاص مع 
بداية مرحلة المراهقة من ظهور حب 
في  انتشارها  أو  الوجه،  على  الشباب 
الــجــســم، وتــتــراوح  مناطق أخـــرى مــن 
هـــــــذه الــــحــــالــــة مـــــن خـــفـــيـــفـــة يــمــكــن 
الــســيــطــرة عــلــيــهــا بــالــوقــايــة والــعــالج 
البسيط، إلى شديدة يرافقها التهابات 
في الجلد، وفي بعض الحاالت تترك 
عــلــى الــبــشــرة نـــدبـــات تــســتــمــر ســنــوات 
ــي الـــــحـــــوار الــــتــــالــــي مــع  ــ طــــويــــلــــة. وفــ
الدكتور أحمد الجودر طبيب أمراض 
الملك  بمستشفى  وتناسلية   جلدية 
حمد الجامعي وأستاذ مساعد الطب 
العربي  الخليج  - جامعة  التجديدي 
المشكلة  هــــذه  عــلــى  أكـــثـــر  ســنــتــعــرف 

وأسبابها والعالج الذي يجب اتباعه.
ما هي أسباب ظهور حب الشباب؟
في  تسهم  رئيسية  عــوامــل  هــنــاك 

ظهور حب الشباب؛ منها:
 1. التقرن غير الطبيعي.

 2. زيادة إفراز الدهون.
 )Propionibacterium-acnes(  .3

فرط النمو.
4. التهابات.

كــمــا يــوجــد عـــدة عــوامــل إضافية 
منها:

الـــدورة  أو  الــهــرمــونــي  التهيج   .1  
الشهرية. 

 2. الضغط النفسي.
)يعتمد  التجميل  منتجات   .3  

على نوعية البشرة، ونوعية المنتج(
.»Comedogenic«

)مثل  الميكانيكية  الــعــوامــل   .4  
المعدات الرياضية(.
 5. األدوية مثل:

- أدوية الكورتيزون الموضعية. 
- اليود.

ــوانـــع الــحــمــل الـــتـــي تــحــتــوي  - مـ

على البروجسترون فقط.
- الليثيوم.

 6. بعض األنظمة الغذائية.
- ما هي أنواع حب الشباب؟

أنواعه:
1. الرؤوس السوداء.

 2. الرؤوس البيضاء.
 3. حبوب التهابية )الحطاطات(.

 4. البثرات.
- هـــل هــنــاك ســـن مــعــيــن لظهور 

حب الشباب؟
خالل  غالًبا  الشباب  حــب  يظهر 
فــتــرة الــمــراهــقــة، وتــكــون مــن عمر 14 
إلــى  لـــإنـــاث، ومــــن عــمــر 16  إلــــى 17 
19 للذكور، ويبدأ التحسن التدريجي 
بعد  كـــامـــل  بــشــكــل  يــخــتــفــي  أن  قــبــل 
الــعــشــريــنــيــات عــنــد معظم  مــنــتــصــف 

األشخاص.
ــه بــعــد  ــل يــمــكــن اإلصــــابــــة بــ - هــ

مرحلة المراهقة؟
نـــعـــم، تــظــهــر حـــبـــوب الـــوجـــه بعد 

المراهقة لعدة أسباب مثل:
- التغيرات الهرمونية.

ــواع الــمــســتــحــضــرات  ــ - بــعــض أنــ
التجميلية.

- التعرق الزائد مع اإلفراط في 
تناول السكريات.

والــبــكــتــيــريــا وغسل  الــجــراثــيــم   -
الوجه باستمرار.

- مــا هــي الــتــوصــيــات األســاســيــة 
لعالج حب الشباب؟ 

اتباعها  يــجــب  بسيطة  خــطــوات 
والمواظبة عليها: 

مرتين  الــوجــه  بغسل  ينصح   -  
يوميًا وبعد التمرين للرياضيين.

لطيفة  مــنــظــفــات  اســتــخــدام   -  
 Aveenoو Cetaphilو Cerave مثل(

.)Vanicreamو Neutrogenaو

- البنزويل بيروكسايد + )مضاد 
حـــيـــوي مـــوضـــعـــي(، غـــســـول يــحــتــوي 

على حمض الساليسيليك.
- اســتــخــدام مــرطــب وجـــه يومي 

مع عامل حماية +30.
 - االمتناع عن لمس البثور ألن 

ذلك يمكن أن يؤدي إلى تندب.
ويضاف إلى ذلك حالة المريض؛ 
الــمــريــضــة حــامــال  كــانــت  إذا  كــمــثــال 

فــال انــصــح بــاســتــخــدام األدويــــة التي 
بعض  أو  )أ(  فيتامين  على  تحتوي 

من المضادات الحيوية.
كما أن االدوية التي تؤخذ بالفم 
شدة  على  تعتمد   Isotretinoin مثل 
الـــمـــرض ونــوعــيــة حـــب الــشــبــاب، وال 
خضوع  بعد  باستخدامها اال  ننصح 
المريض للفحوصات الصحيحة من 

قبل الطبيب المعالج.

- يعتمد عالج مرض الذئبة على نوعه وأعراضه وشدته. 
الــذئــبــة الــحــمــراء هــو مــرض رومــاتــيــزمــي مــزمــن، يصيب 
الجهاز المناعي للجسم ويؤثر على بعض األجهزة الحيوية 
اذا لم يتم السيطرة عليه وعالجه مبكرا. وفي الحوار التالي 
يكشف لنا الدكتور عبدالخالق العريبي استشاري األمراض 
التشخيص  طـــرق  عــن  الــكــنــدي  بمستشفى  الــرومــاتــيــزمــيــة 

للسيطرة عليه وأحدث طرق العالج.
* ما هو مرض الذئبة الحمراء؟ 

مرض الذئبة هو أحد االمراض الروماتيزمية المناعية 
الذاتية التي تحدث عندما يهاجم الجهاز المناعي انسجة 
وأعضاء جسم المريض وسمي هذا المرض بالذئبة الحمراء 
اي   )lupus( لــلــمــرض  الــالتــيــنــي  للمسمى  حــرفــيــة  كترجمة 
ظهور  وهــو  للمرض  المميزة  العالمات  ألكثر  نسبة  الذئب، 
طفح في الوجه على الوجنتين يشبه إلى حد كبير ما يظهر 

على وجه الذئب. 
* هل هناك أنواع لمرض الذئبة الحمراء؟ 
للذئبة الحمراء أربعة أنواع مشهورة وهي: 

أشكال  أكثر  وهي   :)SLE( الجهازية  الحمامية  الذئبة  أ. 
الذئبة شيوًعا، وهذا ما يعانيه معظم الناس عندما يشيرون 

إلى مرض الذئبة الحمراء.
ب. الذئبة الحمامية الجلدية: وهذا النوع يقتصر على 
الجلد فقط، حيث يمكن أن يسبب العديد من أنواع الطفح 

الجلدي. 
ج. الذئبة الحمامية الناجمة عن بعض االدوية، ويمكن 

ان تزول تماما بعد إيقاف هذه االدوية.
الحمراء  الذئبة  أشكال  احــد  الوليدية: وهي  الذئبة  د. 
التي تصيب المواليد الجدد من النساء المصابات بالذئبة 
الحمراء أو متالزمة شجرن نتيجة عبور اجسام مضادة عبر 
يسبب  مما  الحمل،  خــالل  الجنين  إلــى  األم  مــن  المشيمة 
القلب،  أو خلل في كهرباء  الطفل  ظهور طفح جلدي على 

ال سمح اهلل.
* هل هي وراثية؟

وجد  فقد  الحاالت،  بعض  في  وراثية  هناك عالقة  نعم 
ان المرض ينتشر بمعدل ثالث مرات اكثر في النساء ذوات 
البشرة الملونة -كاألمريكيين من أصل إفريقي، والالتينيين، 
واآلسيويين، واألمريكيين األصليين، وسكان جزر المحيط 
الهادئ- أكثر من النساء األخريات. وتشير األبحاث إلى أن 
مرض الذئبة يصيب امرأة واحدة من أصل 537 امرأة شابة 
أفـــراد األســـرة من  مــن أصـــول إفريقية. كما ان إصــابــة احــد 
لدى  المرض  احتمالية  من  يزيد  ان  يمكن  األولــى  الدرجة 

بقية أفراد األسرة كاألخوات مثال.
* ما أعراض الذئبة الحمراء ومضاعفاته؟

 اعراض المرض واسعة ومختلفة جدا من شخص آلخر 
من حيث الشكل أو الشدة أو التنوع أو التوقيت، فقد تظهر 
خفيفة  تكون  وقــد  ببطء،  تتطور  أو  فجأة  المرض  عالمات 
فترة من  تسوء  وقــد  دائمة،  أو  مؤقتة  تكون  وقــد  أو شديدة، 
الوقت، ثم تتحسن أو تختفي تماًما بعض الوقت ثم تعاود 

الظهور. 
الحمراء  الذئبة  الناجم عن مرض  االلتهاب  يؤثر  * قد 
على مناطق كثيرة من الجسم، مما يؤدي الى ظهور أعراض 
األعــراض  اكثر  لكن  اإلصابة،  مكان  حسب  ومتعددة  واسعة 
شيوًعا هي اإلعياء والتعب الشديد والحمى، آالم المفاصل 
والــعــضــالت، الــطــفــح الــجــلــدي خــصــوصــا عــلــى شــكــل فــراشــة 
الطفح  أو  األنف  الخدين وجسر  الوجه بحيث يغطي  على 
الــجــلــدي فــي أي مــكــان آخـــر مــن الــجــســم، الــنــدبــات واآلثـــار 
الــجــلــديــة الــتــي تــظــهــر أو تــتــفــاقــم عــنــد الــتــعــرض للشمس 

)حساسية ضوئية(، ظاهرة رينود وهي تحول أصابع اليدين 
ثــم األحــمــر عند  أو األزرق  الــلــون األبــيــض  إلــى  القدمين  أو 
التعرض للبرد أو أثناء فترات التوتر، ضيق في التنفس أو 
الم في منطقة الصدر عند إصابة الرئتين أو القلب، جفاف 
واالرتباك  الصداع  لمرض شجرن،  عند مصاحبتها  العيون 

وضعف الذاكرة.
ــا بــالــنــســبــة لــلــمــضــاعــفــات فــهــي عــديــدة خــصــوصــا في  أمـ

حاالت تأخر التشخيص والعالج، منها:
- الفشل الكلوي وهو أحد األسباب الرئيسية للوفاة بين 

المصابين بالذئبة.
- خلل في وظائف المخ والجهاز العصبي المركزي يؤدي 
ومشكالت  السلوك  وتغيرات  والـــدوار  الشديد  الــصــداع  إلــى 
في الرؤية واإلصابة بالجلطات أو الصرع وخلل في الذاكرة 

وصعوبة في التعبير عن األفكار. 
الــدم واألوعــيــة الدموية بما في ذلــك فقر  - مشاكل في 

الدم وزيادة خطر حدوث نزيف أو تجلط الدم. 
- إصابات الرئتين كالتهاب بطانة الصدر )ذات الجنب(، 
في  نزيف  وحـــدوث  ومــؤلــًمــا،  التنفس صعبا  يجعل  قــد  مما 
الرئتين أو جلطات أو حدوث التهابات رئوية شديدة ومتكررة.

- خلل في وظائف القلب نتيجة التهاب عضلة القلب أو 
التامور(، وقد يؤدي إلى  أو غشاء القلب )التهاب  الشرايين 

حدوث جلطات قلبية مفاجئة.
* كــيــف يــتــم تــشــخــيــص مـــرض الــذئــبــة الـــحـــمـــراء؟ وهــل 

التشخيص المبكر مهم؟ 
الذئبة  مــرض  تشخيص  األحــيــان يصعب  مــن  كثير  فــي 
الحمراء مبكرا. وذلك لعدة أسباب منها أن عالمات واعراض 
المرض قد تختلف اختالًفا كبيًرا من شخص آلخر، أو قد 
تتداخل مع أعراض العديد من االمراض األخرى من حيث 
إلى  أضــف  العالجات،  لبعض  المؤقتة  واالستجابة  الشكل 
يقينا تشخيص  يمكنه  واحــد  دم  اختبار  يوجد  انــه ال  ذلــك 
إلى مزيج  المرض يحتاج  الذئبة، لذلك فتشخيص  مرض 
مـــن الــعــالمــات واألعــــــراض والـــتـــاريـــخ الــمــرضــي لــلــمــريــض، 
والفحص االكلينيكي السريري، واالختبارات المخبرية للدم 
والبول والخزعة النسيجية، واختبارات التصوير اإلشعاعي 

المختلفة. 
الشامل،  دم  فحص  والــبــول:  الـــدم  اخــتــبــارات  وتشمل   *
مــعــدل الــتــرســيــب، مــعــدل الــبــروتــيــن الــتــفــاعــلــي، واخــتــبــارات 
األجسام  اختبار  والكبد،  الكليتين  أداء  مدى  لتقييم  الــدم 
المناعي،  الــجــهــاز  ينتجها  الــتــي   )ANA( لــلــنــواة  الــمــضــادة 
وعوامل الروماتيزم اآلخرين كعامل الروماتويد وغيره. وفي 

طبيبك  ينصحك  فقد   ،ANA اختبار  إيجابية  ثبتت  حــال 
anti- كاختبار  تحديًدا  األكثر  المضادة  األجــســام  باختبار 

dsDNA وغيره.
على  أثــر  قد  الذئبة  مــرض  أن  في  الطبيب  اشتبه  إذا   *
رئتيك أو قلبك، فمن االفضل عمل األشعة السينية للصدر، 
أو  الــدم  تحاليل  كانت  لو  أمــا  للقلب،  التلفزيونية  األشعة 
البول قد اشارت إلى إصابة الكلى، فمن الضروري أخذ عينة 
صغيرة )خزعة( من أنسجة الكلى بواسطة إبرة رقيقة تحت 
األشعة التلفزيونية لتحديد مدى ونوع التأثير على الكلى 

واختيار العالج المناسب لذلك.
لتفادي  الــطــرق  أفــضــل  الــمــبــكــر  التشخيص  ويــعــتــبــر   *
يسهل  انــه  كما  المضاعفات.  حــدوث  ومنع  الــمــرض  تفاقم 
كانت تحول  الحاالت  اغلب  ان  ورغــم  األدويـــة.  بأقل  العالج 
لطبيب الروماتيزم متأخرة نسبيا، اال انه مع التطور الطبي 
الحاالت  مــن  العديد  فهناك  المرضى  لــدى  الــوعــي  ــادة  وزيـ

التي تم تشخيصها في وقت مبكر.
* ما هو عالج الذئبة الحمراء؟

يعتمد عالج مرض الذئبة على عالماته وأعراضه ونوعه 
وشدته من حيث انه محدود في الجلد فقط أو موجود في 
الدم أو أثر على احد األجهزة الحيوية في الجسم كالكلى 
أو الرئتين مثال. كما انه يجب شرح االدوية ومناقشتها مع 

المريض قبل تناولها لمعرفة المغزى من العالج.
وهناك العديد من العالجات المستخدمة في السيطرة 
على مرض الذئبة الحمراء، ولكن أكثر األدوية شيوًعا هي:

و  الستيرويدية  غير  لاللتهابات  الــمــضــادة  ــة  االدويــ  .1
الستيرودية: وهي تستخدم في اغلب الحاالت مدة محدودة 

لعالج األلم والتورم والحمى المصاحبة لمرض الذئبة.
تــســيــطــر على  لـــلـــمـــرض: والـــتـــي  الــمــعــدلــة  2. األدويـــــــة 
ــاعـــي. وتـــعـــتـــبـــر أســــــاس الـــعـــالج  ــنـ ــمـ ــاز الـ ــهـ ــجـ ــي الـ الـــخـــلـــل فــ
للمالريا  المضادة  االدويـــة  ومنها  الحمراء  الذئبة  لمرض 
ــريــــن  ــوبــ ــيــ واآلزوثــ  ،)plaqunil( ــن  ــيـ ــوروكـ ــلـ كـ )هـــيـــدروكـــســـي 
والميثوتريكسيت   )CellCept( الميكوفينوالت   ،)Imuran(

)methotrexate( وغيرها.
3. األدويـــــــة الــبــيــولــوجــيــة الــمــعــدلــة لـــلـــمـــرض: كــعــقــار 
طريق  عــن  إعـــطـــاؤه  يــتــم  والــــذي   .)Benlysta( بــيــلــيــمــومــاب 
 )Mebtera( الوريد او تحت الجلد. أما عقار الريتوكسيماب
المقاومة  الذئبة  في حــاالت محددة من  يكون مفيًدا  فقد 
للعالجات التقليدية. وهناك دراسات في مراحلها النهائية 
لعقار )Stelara( يعطى تحت الجلد سيكون له دور فاعل -إن 

شاء اهلل- في بعض حاالت الذئبة الحمراء. 

يــســر مــركــز الــخــلــيــج الــطــبــي والــســكــر 
البقالي  علي  الدكتور  انضمام  يعلن  أن 
استشاري أمراض الجهاز الهضمي إلى 
طاقمه الطبي، لمتابعة وعالج أمراض 
ــمـــي والـــتـــشـــخـــيـــص  ــهـــضـ ــاز الـ ــهــ ــجــ الــ
والــمــعــدة  الــقــولــون  ألورام  الــمــبــكــر 
للجزء  مــنــظــار  وعــمــل  ومتابعتها 

العلوي والسفلي من الجهاز الهضمي، ومتابعة 
أمراض البنكرياس والقنوات الصفراوية.

مركز الخليج الطبي وال�صكر 
يرحب بان�صمام الدكتور علي البقالي

الدكتور عبد الخالق العريبي: م�صاعفات الذئبة الحمراء كيف نتعامل معه؟

الدكتور اأحمد الجودر لـ»الخليج الطبي«: 

خطوات ب�صيطة للتخل�ص من حب ال�صباب

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16118/pdf/1-Supplime/16118.pdf?fixed2731
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1294760
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1294761


P  12

Link

P  10

Link

Link

P  6

Link

الثالثاء 9 �شوال 1443 ـ العدد 12085

Tuesday 10th May 2022 - No. 12085E-mail:biz@alayam.com

ملتابعة الن�صرة االقت�صادي وجه كامريتك نحو �صعار امللحق االقت�صادي

10

»ممتلكات« تطور ا�سرتاتيجيتها وزيادة نطاقها باإدارة االأ�سول اال�ستثمارية.. الرميحي:

خطتنا العمل مع �سركاء ا�سرتاتيجيني لدعم خطط النمو والتطوير

 اأعلنت �شركة ممتلكات البحرين القاب�شة 

ا�شرتاتيجيتها  تطوير  عن  »ممتلكات«، 

التعايف  خطة  جهود  يدعم  مبا  اال�شتثمارية 

خالل  من  نطاقها  بزيادة  وذلك  االقت�شادي 

اال�شرتاتيجية �شمن حمفظتها  االأ�شول  اإدارة 

اال�شتثمارية بفعالية اإىل جانب اتخاذها نهًجا 

متوازًنا.  ا�شتثمارًيا 

اال�شتثمارية  اال�شرتاتيجية  تتبنى  حيث 

من  والتي  الفعالة  امللكية  منوذج  املطورة 

م�شتثمًرا  لت�شبح  »ممتلكات«  متكني  �شاأنها 

فاعاًل وم�شارًكا يف عملية دعم النمو امل�شتدام 

االإدارة  خالل  من  قيمتها،  وزيادة  لالأ�شول 

جمال�س  �شمن  الفعال  والتمثيل  الت�شاركية 

اخلربات  تقدمي  اإىل  باالإ�شافة  االإدارة، 

اال�شرتاتيجية.

التنفيذي  الرئي�س  الرميحي،  خالد  وقال 

خطتنا  خالل  من  »�شنتمكن  ملمتلكات: 

مع  كثب  عن  العمل  املطورة  اال�شتثمارية 

ك�شركاء  اال�شتثمارية  حمفظتنا  �شركات 

والتطوير  النمو  خطط  لدعم  ا�شرتاتيجيني 

االإدارة«،  جمال�س  م�شتوى  على  بفعالية 

جهودها  توا�شل  »ممتلكات«  اأن  م�شيًفا 

لتحقيق  البحرين حملياً  اأجل  من  باال�شتثمار 

املختلفة  ال�شناعية  القطاعات  وتطوير  النمو 

يف اململكة عرب تعزيز قيمة املحفظة من خالل 

اال�شتثمارات  وا�شتقطاب  الفعالة،  امللكية 

التي من �شاأنها حتقيق عوائد مالية  اجلديدة 

الدور  موا�شلة  اإىل  باالإ�شافة  م�شتدامة، 

الفاعل كم�شاهم يف اقت�شاد البحرين. 

»ممتلكات«  حمفظة  اإدارة  وتتم 

وفًقا  متخ�ش�شة  فرق  قبل  من  اال�شتثمارية 

اال�شتثمارات  ت�شمل  والتي  اأ�شولها  لفئات 

احلكومية،  اال�شتثمارات  املحلية، 

واال�شتثمارات  الدولية،  االأ�شول  اإدارة 

على  التوجه  و�شريكز  اال�شرتاتيجية. 

البحث عن  املحلية مع موا�شلة  اال�شتثمارات 

الفر�س اال�شتثمارية العاملية عرب فريق اإدارة 

الدولية وال�شراكات من خالل فريق  االأ�شول 

اال�شرتاتيجية. اال�شتثمارات 

عن  يزيد  ما  ممتلكات  حمفظة  ت�شم  كما 

�شمن  ح�ش�شها  غالبية  تقع  �شركة   50

�شركات ا�شرتاتيجية بحرينية، والتي ت�شاهم 

االإجمايل،  املحلي  الناجت  من   %18 بحوايل 

متخ�ش�شة  وظيفة  األف   12 من  اأكرث  وتوفر 

العامة  بامليزانية  �شاهمت  وقد  البحرين،  يف 

باإجمايل بلغ 100 مليون دينار بحريني من 

عام 2017 ولنهاية عام 2021.

نهجها  خالل  من  »ممتلكات«  و�شتتمكن   

االقت�شادي  النمو  دعم  موا�شلة  من  اجلديد 

حمفظتها  �شركات  خالل  من  للبحرين 

الفر�س  وراء  ال�شعي  اإىل  باالإ�شافة  املحلية 

مع  تتما�شى  والتي  اجلديدة  اال�شتثمارية 

وبال�شراكة  للمملكة،  االقت�شادية  املتطلبات 

جديدة  قطاعات  �شمن  البحرين  فريق  مع 

املالية،  والتكنولوجيا  الغذائي،  االأمن  مثل 

وت�شنيع  ال�شحي،  القطاع  وتكنولوجيا 

التطعيمات وغريها.

وحتتوي حمفظة »ممتلكات« ما يزيد عن 

ال�شركات  اأبرز  من  عدًدا  تت�شمن  �شركة   50

طريان  منها  البحرين  مملكة  يف  الرائدة 

البحرين  وبنك  وبتلكو،  واألبا،  اخلليج، 

املحفظة  تت�شمن  ذلك  اإىل  باالإ�شافة  الوطني، 

وبرامج  البحرين  خارج  مبا�شرة  ا�شتثمارات 

�شناديق  قبل  من  املدارة  امل�شرتك  اال�شتثمار 

عاملية رائدة.

»جي اإف اإت�ش« ت�ستحوذ

على ح�سة اأغلبية يف »SQ« االأمريكية

املالية  اإت�س«  اإف  »جي  جمموعة  اأعلنت 

اأم�س اأنها وقعت اتفاقية لال�شتحواذ على ح�شة 

اأغلبية يف �شركة »SQ« - ومقرها يف الواليات 

املتحدة، وهي مدير اإدارة اأ�شول لقطاع املعي�شة 

ومدير عقارات، وتركز على �شكن الطالب.

»جي  تد�شني  اال�شتحواذ  عملية  �شت�شهد 

اإف اإت�س« لعملياتها بالواليات املتحدة باإ�شافة 

180 حمرتًفا عقارًيا اإىل قاعدة موظفي »جي 

اإف اإت�س«، لتجلب بذلك خربة وا�شعة يف جمال 

اال�شتثمار واإدارة االأ�شول يف القطاع العقاري 

بالواليات املتحدة. 

التنفيذي  الرئي�س  الري�س،  ه�شام  وقال 

»نحن  املالية،:  اإت�س«  اإف  »جي  ملجموعة 

الذي  متحّم�شون لالإعالن عن هذا اال�شتحواذ، 

يد�شن عمليات جي اإف اإت�س بالواليات املتحدة 

م�شاحات  قطاع  اإىل  مبا�شر  بو�شول  ويزودنا 

املعي�شة اجلذاب ومتكني املجموعة من الو�شول 

بالواليات  املحلي  ال�شوق  اإىل  اأف�شل  ب�شكل 

ا�شرتاتيجيتنا  تنفيذ  يف  للم�شاعدة  املتحدة 

العقارية«. 

تتمثل اال�شرتاتيجية اال�شتثمارية الرئي�شية 

اأ�شول �شكن  ل�شركة SQ يف ا�شتحواذ واإدارة 

الطالب العالية اجلودة وامل�شيدة لهذا الغر�س 

املتحدة،  بالواليات  كربى  عامة  جامعات  يف 

وحتقيق القيمة من خالل التطوير الت�شغيلي 

وحت�شني راأ�س املال.

التنفيذي  الرئي�س  فينور،  اآندي  وقال 

ل�شركة SQ: »بدعم وم�شاندة من جي اإف اإت�س، 

نحن نوؤمن بقوة بقدرتنا على حتقيق املزيد من 

النمو يف SQ وتنفيذ خطتنا الوا�شحة مل�شاعفة 

على  مرات.  ثالث  لالإدارة  اخلا�شعة  اأ�شولنا 

بتو�شيع  قمنا  املا�شية،  الت�شع  ال�شنوات  مدى 

لالإدارة،  اخلا�شعة  واالأ�شول  عمالئنا  قاعدة 

ونحن على ثقة من اأننا �شنبني على ذلك ب�شكل 

اإت�س  اإف  جي  من  اال�شتفادة  خالل  من  كبري 

ك�شريك ا�شرتاتيجي لنا. �شنوا�شل تقدمي اأف�شل 

اخلدمات مل�شتثمرينا و�شنكون يف و�شع اأقوى 

لتقدمي نتائج جذابة«. 

البحرين االإ�سالمي »BisB« ي�ستمر

بدعم املوؤ�س�سات بالتعاون مع »متكني«

التنفيذي  الرئي�س  جرار  ح�ّشان  اأكد 

عن   ،)BisB( االإ�شالمي  البحرين  لبنك 

رواد  لدعم  م�شاعيه  البنك يف  ا�شتمرارية 

مع  متا�شًيا  النا�شئة  وال�شركات  االأعمال 

�شدد  كما   .2030 االقت�شادية  الروؤية 

على اأهمية الدور الذي يلعبه هذا القطاع، 

يوؤهله  مت�شارًعا  ــًوا  من ي�شهد  كونه 

الوطني  االقت�شاد  نه�شة  يف  للم�شاهمة 

وانتعا�شه.

بنك  تــعــاون  �ــشــوء  ــك يف  ذل ــاء  ج

العمل  �شندوق  مع  االإ�شالمي  البحرين 

»متكني«، حيث وقع البنك اتفاقية تعاون 

حلول  بتقدمي  مبوجبها  يقوم  م�شرتك 

جمموعة  خــالل  مــن  �شاملة  متويلية 

القطاع  موؤ�ش�شات  ل�شالح  الربامج  من 

بهدف  وذلك  البحرين  مملكة  يف  اخلا�س 

حتقيق  من  ومتكينها  املوؤ�ش�شات  دعم 

املزيد من النمو والتطور.

االتفاقية  توقيع  مرا�شم  ــت  ومت

اأبــريــل 2022   3 املــوافــق  ــد  االأح يــوم 

ح�ّشان  بح�شور  وذلــك  متكني  مقر  يف 

البحرين  لبنك  التنفيذي  الرئي�س  جرار 

الرئي�س  رجب  حممد  وح�شني  االإ�شالمي، 

)متكني(،  العمل  ل�شندوق  التنفيذي 

رئي�س  باأعمال  القائم  حميدان  وجــواد 

اخلدمات امل�شرفية لل�شركات واملوؤ�ش�شات 

االإ�شالمي  البحرين  بنك  لــدى  املالية 

ونا�شر التتان مدير رئي�شي - املوؤ�ش�شات 

ــات  واخلــدم واملتو�شطة  ال�شغرية 

العلوي  ورمي  التجارية،  امل�شرفية 

القانونية  لل�شوؤون  التنفيذي  الرئي�س 

مدير  �شليمان  ونهى  متكني  يف  والرقابة 

ربيعة  وفرح  املوؤ�ش�شات  برامج  اإدارة 

اإدارة الت�شويق واالت�شاالت.  مدير 

ح�ّشان  �شرح  املنا�شبة،  وبــهــذه 

قائالً:  للبنك  التنفيذي  الرئي�س  جرار 

لدعم  متكني  مع  بتعاوننا  �شعداء  »نحن 

برامج  تقدمي  طريق  عن  املوؤ�ش�شات 

رواد  لت�شجيع  م�شممة  متعددة  متويلية 

وتنميتها  اأعمالهم  بــدء  على  االأعــمــال 

اال�شتثمارات  جذب  عن  ف�شالً  وتطويرها 

عجلة  دفع  على  �شي�شاعد  مما  االأجنبية، 

اخلطوة  هذه  وتاأتي  االقت�شادي.  النمو 

امل�شوؤولية  بدورنا يف  اإمياننا  انطالًقا من 

التي  املبادرات  تفعيل  عرب  املجتمعية 

الوطني،  االقت�شاد  تنمية  �شانها  من 

واإننا  وال�شركات.  املوؤ�ش�شات  كافة  ودعم 

املثمرة  ال�شراكات  من  املزيد  لعقد  نتطلع 

م�شرفية  منتجات  بطرح  واال�شتمرار 

ال�شوق«. متطلبات  ُتلبي 

29 األف دينار الأنظمة الرقابة املركزية مبخازن ال�سلمانية الطبي

1.5 مليون دينار ل�سيانة واإعادة تاأهيل 5 مدار�ش حكومية

عبا�س ر�شي:

اأم�س  املناق�شات،  جمل�س  بيانات  اأظهرت 

االثنني، طرح وزارة االأ�شغال و�شوؤون البلديات 

متفرقة  مناق�شات   3 العمراين  والتخطيط 

مدار�س   5 يف  واالإن�شاء  ال�شيانة  الأعمال 

العطاءات  اأقل  اإجمايل  وجتاوزت  حكومية، 

املقدمة للمناق�شات الثالث الـ1.5 مليون دينار 

بحريني.

املناق�شة  كانت  اجلل�شة،  لبيانات  ووفًقا 

�شرتة  ملدر�شة  ال�شاملة  ال�شيانة  اأعمال  االأوىل 

االبتدائية  الريموك  للبنات ومدر�شة  االإعدادية 

للبنني، وتناف�س على املناق�شة 7 �شركات تقدمت 

للمقاوالت  اخلليج  دار  �شركة  العطاءات  باأقل 

بعطاء   )Dar AL Khaleej Contracting(

بلغت قيمته 290 األف دينار.

الإعادة  فكانت  الثانية  املناق�شة  اأما 

االبتدائية  النا�شر  عبدالرحمن  مدر�شة  تاأهيل 

للبنني، وتناف�شت عليها 3 �شركات،  االإعدادية 

العربية  البيوت  باأقل العطاءات �شركة  تقدمت 

بعطاء   )Arabian Houses( للمقاوالت 

جتاوزت قيمته الـ571 األف دينار.

تاأهيل  باإعادة  الثالثة  املناق�شة  واخت�شت 

االإعدادية  االبتدائية  اخلطاب  بن  عمر  مدر�شة 

�شركتان  املناق�شة  على  وتناف�س  للبنني 

للمقاوالت  املوؤيد  �شركة  العطاءات  باأقل  تقدم 

بعطاء   )Almoayyed Contracting(

جتاوزت قيمته 647 األف دينار.

الثالث،  املناق�شات  وثائق  وبح�شب 

اأعمال  الثالث  املناق�شات  م�شروع  يت�شمن 

واالإن�شائية  واملدنية  املعمارية  اأعمال  التاأهيل 

اإىل  املبانى  الإعادة  والكهربائية  وامليكانيكية 

واإطالة  االأ�شلي  وطابعها  الت�شغيلية  قدرتها 

العمر االفرتا�شي للمباين.

امل�شروع توفري تقرير مف�شل  كما يت�شمن 

للمبنى،  االإن�شائية  الهيكلية  احلالة  لتقييم 

منا�شبة  ت�شميم  حلول  اقرتاح  بهدف  وذلك 

الأعمال اإعادة التاأهيل االإن�شائية.

االأعلى  املجل�س  طرح  اآخر،  جانب  من 

ال�شلمانية  جممع  لتزويد  مناق�شة  ال�شحة 

التلفزيونية  الدوائر  كامريات  بنظام  الطبي 

املركزية،  الطبية  باملخازن  للمراقبة  املغلقة 

تقدم  �شركات   8 املناق�شة  على  وتناف�س 

 Kaleidoscope( �شركة  العطاءات  باأقل 

 29 نحو  قيمته  بلغت  بعطاء   )Interprises
األف دينار بحريني.

وتت�شمن اأعمال املناق�شة ت�شميم وتركيب 

التلفزيونية  الدوائر  كامريات  نظام  و�شيانة 

مبجمع  املركزية  الطبية  املخازن  يف  املغلقة 

ال�شلمانية الطبي. 

جتهيز  املقاول  على  املناق�شة  وت�شرتط 

ومنف�شلة  جديدة  ومراقبة  حتكم  غرفة 

باالإ�شافة  كامالً  جتهيًزا  وجمهزة  للمخازن 

اإىل حمطات للعمل بحيث تت�شمن 4 �شا�شات، 

وحدات حتكم واخلادم الرئي�شي. 

التقنيات  اأحدث  بتوفري  املقاول  يلتزم  كما 

 IP املغلقة  التلفزيونية  الدوائر  لكامريات 

ويو�شلها مع نظام الدوائر التلفزيونية املغلقة 

املوجود يف غرفة التحكم يف جممع ال�شلمانية 

املحور  ملفاتيح  املطلوب  التحديث  مع  الطبي 

والربجمة واأي ملحقات اأخرى لل�شرورة.

االإلكرتوين  املوقع  بيانات  تظهر  ذلك  اإىل 

 8 اإىل  تقدمت  عطاًء   31 فتح  للمجل�س، 

وبلغ  حكومية،  جهات   5 تتبع  مناق�شات؛ 

 2.2 نحو  امل�شتلمة  العطاءات  اأقل  اإجمايل 

مليون دينار بحريني.

خالد الرميحي

اآندي فينوره�صام الري�س
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م�ست�سار امللك لل�سوؤون الدبلوما�سية 

ي�سيد بجهود د. ال�سويدي البحثية

ا�شتقبل ال�شيخ خالد بن اأحمد بن حممد 

لل�شوؤون  امللك  جاللة  م�شت�شار  خليفة،  اآل 

الق�شيبية،  بق�شر  مبكتبه  الدبلوما�شية، 

ال�شويدي  �شند  جمال  الدكتور  ام�س،  يوم 

الإمارات  مركز  اأمناء  جمل�س  رئي�س  نائب 

الذي  ال�شرتاتيجية  والبحوث  للدرا�شات 

امل�شلمني يف  الأخوان  »جماعة  كتابه  اأهداه 

دولة الإمارات العربية املتحدة.. احل�شابات 

عي�شى  الأ�شتاذ  بح�شور  اخلاطئة«، 

موؤ�ش�شة  جمل�س  رئي�س  نائب  ال�شايجي 

�شحيفة  حترير  رئي�س  للن�شر  الأيام 

جمل�س  ع�شو  احلمر  نبيل  ورا�شد  الأيام 

للن�شر رئي�س حترير  الأيام  اإدارة موؤ�ش�شة 

ال�شفحة الإلكرتونية وفواز �شليمان الأمني 

العام ملنتدى الفكر والثقافة العربية املدير 

التنفيذي جلمعية ال�شحفيني البحرينية. 

خالد  ال�شيخ  رحب  اللقاء  وخالل   

بالدكتور  خليفة  اآل  حممد  بن  اأحمد  بن 

خال�س  عن  معرباً  ال�شويدي،  �شند  جمال 

م�شيداً  القيم،  الإهداء  هذا  على  �شكره 

ال�شويدي  للدكتور  والبارز  املهم  بالدور 

للق�شايا  وحتليل  بحوث  من  ينجزه  وما 

وتناولها  والدولية  والعربية  اخلليجية 

بروؤى ا�شت�شرافية ت�شهم يف تعزيز الرخاء 

والزدهار لدولنا و�شعوبنا، متمنًيا ملعاليه 

دوام التوفيق والنجاح. 

�شند  جمال  الدكتور  عرب  جانبه،  من   

خالد  ال�شيخ  بلقاء  اعتزازه  عن  ال�شويدي 

بن اأحمد بن حممد اآل خليفة، متمنياً ململكة 

البحرين كل الرقي والزدهار.

»النيابة« ت�ستكمل حتقيقاتها 

يف واقعة تهديد متهم لطليقته

�شرح رئي�س نيابة املحافظة ال�شمالية اأن النيابة العامة تلقت بالًغا من مديرية �شرطة 

التوا�شل الجتماعي عن قيام �شخ�س  املتداول يف و�شائل  املقطع  اإثر  ال�شمالية  املحافظة 

بتهديد طليقته وافتعال الفو�شى واإتالف ممتلكات منزلها.

وواجهته  املتهم  وا�شتجوبت  البالغ  ورود  فور  التحقيق  العامة  النيابة  وبا�شرت 

مبقطع الفيديو اخلا�س بالواقعة، حيث اأقر مبا ن�شب اإليه من ُتهم. واأمرت النيابة بحب�شه 

احتياطًيا على ذمة التحقيق.

اإىل  املتهم  لتقدمي  متهيًدا  م�شتمرة  زالت  ل  التحقيقات  اأن  اإىل  النيابة  رئي�س  واأ�شار   

املحاكمة اجلنائية.

خالل لقائه نائب رئي�س جمل�س اأمناء مركز الإمارات للدرا�سات.. وزير الإعالم: 

 تعزيز التعاون مع الإمارات يف جميع املجالت

موؤكًدا اأن ارتفاع اأ�سعار النفط �سي�ساهم يف تغطية الحتياجات التمويلية

وزير املالية: برنامج التوازن املايل على م�سار حتقيق اأهدافه

والقت�شاد  املالية  وزير  اأكد 

ال�شيخ �شلمان بن خليفة  الوطني 

التوازن  برنامج  اأن  خليفة  اآل 

اأهدافه  حتقيق  م�شار  على  املايل 

كافة  لتنفيذ  م�شتمر  العمل  واأن 

املايل  التوازن  برنامج  مبادرات 

اإىل  بكل عزمية واإ�شرار للو�شول 

نقطة التوازن املايل، م�شرياً اإىل ما 

على  متقدمة  خطوات  من  حتقق 

�شعيد برنامج التوازن املايل الذي 

ي�شتهدف الو�شول لنقطة التوازن 

والإيرادات  امل�شروفات  بني  املايل 

التعاون  بف�شل  وذلك  يف 2024 

اجلهات  خمتلف  بني  والتن�شيق 

ال�شلطة  اأبدته  وما  احلكومية 

للمبادرات  دعم  من  الت�شريعية 

حتقيق  تعزز  التي  والت�شريعات 

التوازن املايل.

 واأ�شار اإىل اأن مملكة البحرين 

املبادرات  من  حزمة  و�شعت 

املايل،  التوازن  حتقيق  ل�شمان 

امل�شروفات  بخف�س  وذلك 

امل�شروفات  خف�س  خالل  من 

الت�شغيلية يف اجلهات احلكومية، 

امل�شاريع،  ميزانية  كفاءة  وتعزيز 

املتعلقة  امل�شروفات  و�شبط 

كفاءة  وتعزيز  العاملة،  بالقوى 

الدعم احلكومي املبا�شر مل�شتحقيه 

مع  بالت�شاور  املواطنني  من 

ال�شلطة الت�شريعية، بالإ�شافة اإىل 

تنمية الإيرادات غري النفطية.

والقت�شاد  املالية  وزير  واأكد 

الوطني باأن املبادرات التي تبنتها 

النمو  لتحقيق  البحرين  مملكة 

اجلهود  وبف�شل  القت�شادي 

�شكلت  التي  واملدرو�شة  احلثيثة 

خطة  وبرامج  اأولويات  منطلقات 

جانب  اإىل  القت�شادي،  التعايف 

�شت�شاهم  النفط  اأ�شعار  ارتفاع 

التمويلية  يف تغطية الحتياجات 

التوازن  برنامج  اأهداف  وحتقيق 

جهود  بت�شافر  اأ�شاد  كما  املايل  

فريق البحرين الواحد من ال�شلطة 

والقطاع  والت�شريعية  التنفيذية 

وما  الأهلي  والقطاع  اخلا�س 

العمل  فريق  بروح  يقدمونه 

عينه  ن�شب  ي�شع  الذي  الواحد 

مما  واملواطن  الوطن  م�شلحة 

من  العديد  حتقيق  يف  اأ�شهم 

امل�شتويات  كافة  على  املنجزات 

ومنها ما حتقق من جناحات حتى 

برنامج  مبادرات  تنفيذ  يف  اليوم 

اإىل م�شاعفة  التوازن املايل، داعياً 

املتقن  التنفيذ  وموا�شلة  اجلهود 

لتحقيق  املايل  التوازن  ملبادرات 

املزيد من النجاحات التي �شت�شهم 

الربنامج  لهدف  الو�شول  حني 

النماء  من  مزيٍد  يف  املن�شود 

والزدهار للوطن واملواطن.

علي  الإعالم  وزير  التقى 

رئي�س  نائب  الرميحي  حممد  بن 

الإمارات  مركز  اأمناء  جمل�س 

للدرا�شات والبحوث ال�شرتاتيجية 

ال�شويدي  �شند  جمال  الدكتور 

البحرين.  ململكة  زيارته  مبنا�شبة 

الإعالم  وزير  اأكد  اللقاء  وخالل 

اأهمية ال�شراكة  الأخوية التاريخية 

الوثيقة بني مملكة البحرين ودولة 

الإمارات العربية املتحدة ال�شقيقة، 

على  ومناء  تقدم  من  وما  ت�شهده 

حر�س  ظل  يف  الأ�شعدة  جميع 

ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد 

البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  بن 

واأخيه  ورعاه  اهلل  اأيده  املفدى 

خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 

دولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن 

الإمارات العربية املتحدة ال�شقيقة 

على تنميتها وتطويرها مبا يعود 

ال�شعبني  على  والزدهار  باخلري 

ال�شقيقني.

كما ثمن وزير الإعالم التعاون 

الوزارة ومركز  بني  والبناء  املثمر 

والبحوث  للدرا�شات  الإمارات 

الأهداف  يحقق  مبا  ال�شرتاتيجية 

امل�شرتكة وي�شهم يف احلفاظ على 

بني  امل�شرتك  التاريخي  الإرث 

جهود  ويعزز  ال�شقيقني  البلدين 

اجلانبني،  بني  العلمي  البحث 

من  املركز  ي�شهده  مبا  م�شيًدا 

نقالت نوعية مميزة وتطور كبري 

والبحوث  الدرا�شات  �شعيد  على 

العلمية والتوا�شل الدويل وتعزيز 

ال�شراكات ال�شرتاتيجية مع الدول 

ال�شقيقة وال�شديقة، متمنًيا للمركز 

التوفيق  دوام  عليه  والقائمني 

والنجاح.

جمال  الدكتور  اأكد  جانبه  من 

�شند ال�شويدي نائب رئي�س جمل�س 

للدرا�شات  الإمارات  مركز  اأمناء 

على  ال�شرتاتيجية  والبحوث 

التعاون  تعزيز  يف  املركز  حر�س 

امل�شرتك مع وزارة �شوؤون الإعالم 

الثنائية  العالقات  يعك�س  مبا 

والإمارات  البحرين  بني  املتميزة 

قدم  كما  املجالت،  �شتى  يف 

كتابه  من  ن�شخة  الإعالم  لوزير 

يف  امل�شلمني  الإخوان  »جماعة 

املتحدة:  العربية  الإمارات  دولة 

احل�شابات اخلاطئة«.

يل 3 من  »التحقيق اخلا�سة« حتحُ

اأع�ساء قوات الأمن لإدارة املحاكم الع�سكرية

اأفاد القائم باأعمال املحامي العام رئي�س 

قد  الوحدة  باأن  اخلا�شة  التحقيق  وحدة 

الثلث الأول من العام اجلاري  تلقت خالل 

الدعاءات فيها ما بني  15 �شكوى تنوعت 

اأع�شاء  قبل  من  املعاملة  واإ�شاءة  التعذيب 

الوحدة  با�شرت  وقد  العام،  الأمن  قوات 

اإجراءاتها الالزمة يف جميع تلك ال�شكاوى.

اأعمال الوحدة خالل  وب�شاأن اإح�شائية 

الوحدة  ا�شتمعت  فقد  املذكورة؛  الفرتة 

فيما  �شهود،  و4  �شاكًيا   23 اأقوال  اإىل 

من  به  وم�شتبًها  متهًما   28 ا�شتجوبت 

اأع�شاء قوات الأمن العام، وعر�شت 8 من 

ال�شاكني على �شعبة الطب ال�شرعي والدعم 

النف�شي.

الوحدة  اأجنزته  مبا  يتعلق  وفيما 

الوحدة  ا�شتكملت  فقد  الفرتة؛  ذات  خالل 

حتقيقاتها يف واقعة ادعاء اأحد الأ�شخا�س 

مبعرفة  البدنية  املعاملة  لإ�شاءة  بتعّر�شه 

واأمرت  العام؛  الأمن  قوات  اأع�شاء  اأحد 

باإحالة املتهم للمحكمة اجلنائية املخت�شة.

الوحدة  اأمرت  فقد  ال�شياق،  ذات  ويف 

باإحالة ثالثة من اأع�شاء قوات الأمن العام 

الداخلية  لإدارة املحاكم الع�شكرية بوزارة 

عليهم؛  املنا�شب  التاأديبي  اجلزاء  لتوقيع 

قانونية  جتاوزات  من  حقهم  يف  ثبت  ملا 

تتنافى مع وظيفتهم الع�شكرية.

متابعة  �شوء  ويف  اآخر،  جانب  ومن 

للمحاكم  منها  املحالة  للق�شايا  الوحدة 

الكربى  املحكمة  اأ�شدرت  فقد  املخت�شة؛ 

 2022 اإبريل   12 بتاريخ  حكًما  اجلنائية 

مبعاقبة ثالثة من اأع�شاء قوات الأمن العام 

بال�شجن ملدة ثالث �شنوات، وذلك لرتكابهم 

جرائم العتداء البدين على نزيلني معاقبة 

لهما على خمالفتهما للتعليمات.

وتزامًنا  اأنه  الوحدة  رئي�س  واأ�شاف 

وحدة  اإن�شاء  على  �شنوات   10 مرور  مع 

كرمية  رعاية  وحتت  اخلا�شة،  التحقيق 

ف�شل  بن  علي  الدكتور  العام  النائب  من 

بالتعاون  الوحدة  نظمت  فقد  البوعينني؛ 

ومعهد  الإمنائي  املتحدة  الأمم  برنامج  مع 

موؤمتًرا  والقانونية،  الق�شائية  الدرا�شات 

لالأجهزة  الفاعل  )الدور  بعنوان  اإقليمًيا 

وتعزيز  حماية  يف  الوطنية  والآليات 

عرب  املوؤمتر  ُعقد  حيث  الإن�شان(  حقوق 

فرباير   27 بتاريخ  املرئي  الت�شال  تقنية 

الأجهزة  2022 بح�شور روؤ�شاء واأع�شاء 

حقوق  بحماية  املعنية  الوطنية  والآليات 

الإن�شان، ومب�شاركة لفيف قانوين وحقوقي 

املوؤمتر  تناول  وقد  الوطنيني،  اخلرباء  من 

املبذولة  الوطنية  اجلهود  جل�شاته  خالل 

و�شبل  الإن�شان  حقوق  حماية  جمال  يف 

الت�شريعات  ومواكبة  احلقوق،  تلك  تعزيز 

الدولية،  واملعايري  لالتفاقيات  البحرينية 

من  تو�شيات  عدة  اإىل  املوؤمتر  وخل�س 

بينها التاأكيد على اأهمية البحث والتدريب 

وتكثيف  اجلرمية،  من  الوقاية  جمال  يف 

احرتام  ثقافة  لرت�شيخ  الوطنية  اجلهود 

القانون و�شيادته.

ال�سفارة الأمريكية تنظم فعالية قراءة 

للم�ساركني يف برنامج الكتابة الإبداعية

املتحدة  الوليات  �شفارة  ا�شت�شافت 

الأدبية  لالأعمال  قراءة  فعالية  املنامة  يف 

حتت  وكتابتها  تطويرها  مت  التي  للطالب 

اإ�شراف الربوفي�شور بريت لوت، اأ�شتاذ اللغة 

الإجنليزية يف كلية ت�شارل�شتون الأمريكية، 

وذلك يف الثامن من مايو اجلاري.

يف  البحرين  لوت  الربوفي�شور  ويزور 

برنامج  لتقدمي  مايو  اإىل 11   5 من  الفرتة 

بني  بالتعاون  وذلك  الإبداعية،  للكتابة 

ت�شارل�شتون  وكلية  الأمريكية  ال�شفارة 

وجامعة البحرين.

مع  بالتن�شيق  القراءة  تنظيم  مت  وقد 

بفندق  البحرين  كتاب  دائرة  جمموعة 

 40 حوايل  الفعالية  ح�شر  حيث  وي�شنت، 

البحرين  كتاب  دائرة  جمموعة  من  مدعًوا 

و�شيوف من جانب الكتاب ال�شباب والذين 

الأدبية  الأعمال  من  قراءات  اإىل  ا�شتمعوا 

للطالب.

دعم البحوث يف البيانات ال�سخمة والتجارب ال�سريرية

اتفاق بني »امل�ست�سفيات احلكومية« و�سندوق »مكابي« الإ�سرائيلي 
حممد  اأحمد  الدكتور  وقع 

التنفيذي  الرئي�س  الأن�شاري 

والدكتور  احلكومية،  للم�شت�شفيات 

تال باتالون رئي�س �شندوق مكابي 

�شاجول  خان  معهد   - ال�شحي 

دولة  يف  والبتكار-  لالأبحاث 

جمال  يف  تعاون  اتفاقية  اإ�شرائيل، 

اإثراء  الطبية، وذلك بهدف  البحوث 

البتكار  وتعزيز  الطبية  البحوث 

الطبي بني البلدين.

التفاقية  توقيع  ح�شر 

اجلالهمة  عذبي  مرمي  الدكتورة 

الوطنية  للهيئة  التنفيذي  الرئي�س 

ال�شحية،  واخلدمات  املهن  لتنظيم 

�شفري  اجلالهمة  يو�شف  خالد  و 

مملكة البحرين لدى دولة اإ�شرائيل، 

اإ�شرائيل  دولة  �شفري  نائيه  واإيتان 

اإىل جانب عدد  يف مملكة البحرين، 

من امل�شوؤولني. 

تعزيز  على  التفاقية  وتركز 

البلدين،  بني  التعاونية  الأبحاث 

البيانات  درا�شات  ت�شمل  حيث 

ال�شريرية  والتجارب  ال�شخمة 

بالطب  املتعلقة  ل�شيما  املختلفة 

الن�شاء،  اأمرا�س  وجمالت  الرقمي 

والطوارئ،  احلوادث  وطب 

)كوفيد-19(،  كورونا  وفريو�س 

والأمرا�س ال�شارية وغريها. 

التقنيات  التفاقية  �شتعزز  كما 

التحتية  البنى  واإن�شاء  الطبية 

مت  كما  البلدين،  كال  يف  للبحوث 

التعلم  برامج  لتطوير  التخطيط 

من الأقران وعقد الندوات امل�شرتكة 

لتعزيز البحث الطبي بكال اجلانبني.

الدكتور  قال  املنا�شبة،  وبهذه 

التنفيذي  الرئي�س  الأن�شاري  اأحمد 

»ي�شعدنا  احلكومية  للم�شت�شفيات 

الطبي  البحثي  املجال  يف  التعاون 

احلكومية  امل�شت�شفيات  بني 

ال�شحي يف دولة  و�شندوق مكابي 

اأننا  من  ثقة  على  ونحن  اإ�شرائيل، 

تطوير  يف  ال�شتمرار  ن�شتطيع 

الأو�شط  ال�شرق  مبنطقة  الطب 

الطبية  التقنيات  تعزيز  خالل  من 

الرائدة  البحوث  واإجراء  اجلديدة 

بني البلدان«.

الدكتور  اأ�شاف  جانبه،  ومن 

تال باتالون رئي�س �شندوق مكابي 

اجل�شر  هذا  بناء  »ي�شعدنا  ال�شحي 

بلدينا  بني  امل�شرتك  البحث  لتعزيز 

وتطوير نظام بيئي لالبتكار، بهدف 

اإثراء البحوث الطبية وتوفري قيمة 

الأو�شط  ال�شرق  ملنطقة  م�شافة 

�شاجول  خان  معهد  باأكملها«. 

لالأبحاث والبتكار، هو معهد بحث 

 ،2016 العام  يف  تاأ�ش�س  وابتكار 

ت�شميم  اإعادة  يف  روؤيته  وتتمثل 

توفري  خالل  من  لل�شحة  م�شتقبل 

حل �شامل جلميع احتياجات البحث 

الطبي ومتكني املر�شى واملعاجلني.

الإ�سكان يف تعليقها على توقيع 80 �سخ�سًا بالنبيه �سالح على عري�سة لتخفي�س الأق�ساط:

قيمة الوحدة الإ�سكانية تختلف من م�سروع لآخر ب�سورة ن�سبية

التفاعل  على  الإ�شكان حر�شها  وزارة  اأكدت 

ميثله  ملا  الإعالم،  و�شائل  يف  يرد  ما  جميع  مع 

من دور كبري يف تنوير الراأي العام، وال�شطالع 

واجلهات  الوزارات  بني  الو�شل  حلقة  بدور 

احلكومية واملواطنني.

املن�شور  املو�شوع  اإىل  بالإ�شارة  اأنه  وذكرت 

مايو   9 املوافق  الثنني  بتاريخ  الأيام  ب�شحيفة 

2022، بعنوان »80 �شخ�شاً يوقعون عري�شة 

لتخفي�س اأق�شاطهم الإ�شكانية يف النبيه �شالح«، 

فاإن الوزارة تود اأن تو�شح ما يلي:

 تنوه الوزارة اإىل اأن مو�شوع اآلية ا�شتقطاع 

الوزارة  قامت  واأن  �شبق  قد  ال�شهرية  الأق�شاط 

و�شائل  خالل  من  �شواء  مرات،  عدة  بتو�شيحه 

تقوم  التي  التثقيفية  املحا�شرات  اأو  الإعالم، 

ت�شليم  مراحل  خمتلف  يف  للمواطنني  بتقدميها 

ت�شليم  وقت  يف  �شواء  ال�شكنية،  الوحدات 

احل�شاب  فتح  وقت  يف  اأو  الوزارة،  يف  العقود 

البنكي واإنهاج الإجراءات ذات ال�شلة با�شتقطاع 

الأق�شاط ال�شهرية لدى بنك الإ�شكان.

وتفيد الوزارة يف هذا ال�شدد باأن اآلية املقارنة 

بني اأق�شاط الوحدات ال�شكنية بني م�شروع واآخر 

بال�شحيفة  اإليه  امل�شار  تداوله يف اخلرب  كما مت 

ي�شوبها مغالطات، حيث اأن قيمة الوحدة ال�شكنية 

تختلف من م�شروع لآخر ب�شورة ن�شبية، تعتمد 

الوحدة  اإن�شاء  قيمة  منها  عوامل،  عدة  على 

الأرا�شي  وكلفة  البناء،  منوذج  ح�شب  ال�شكنية 

وتر�شية  طرح  وتاريخ  منطقة،  بكل  والدفان 

اإل  لكل م�شروع على حدى،  املطروحة  املناق�شة 

يتم  ال�شهري  الق�شط  قيمة  احت�شاب  طريقة  اأن 

توحيدها على جميع امل�شاريع الإ�شكانية.

قيمة  باأن  الوزارة  تو�شح  ال�شدد  هذا  ويف 

ال�شكنية  للوحدة  ال�شهري  الق�شط  ا�شتقطاع 

املنتفع،  راتب  بقيمة  رئي�شياً  ارتباطاً  ترتبط 

راتب  قيمة  من  فقط   %25 ا�شتقطاع  يتم  حيث 

امل�شتفيد، ويتم تعديل قيمة الق�شط ال�شهري كل 

عامني لتحديد قيمة ا�شتقطاع الـ25% من الراتب 

ال�شهري، فيما متتد قيمة ال�شداد ال�شهري اإىل مدة 

300 �شهراً على جميع امل�شتفيدين من اخلدمات 

الدخل  انخفا�س  ثبوت  حال  يف  اأما  الإ�شكانية، 

 ، املثال  التقاعد« على �شبيل  ال�شهري، »يف حال 

فيتم تخفي�س فيمة الق�شط مبا يوازي ربع راتبه 

طوال فرتة �شداد الأق�شاط، م�شرية اإىل اأن طريقة 

الذكر  �شالفة  ال�شهري  الق�شط  قيمة  احت�شاب 

حتقق العدالة الجتماعية بني امل�شتفيدين.

وحول مو�شوع ن�شبة الـ3% التي ت�شاف اإىل 

قيمة الق�شط، فاإن الوزارة تو�شح اأن هذه الن�شبة 

متثل الكلفة التمويلية والت�شغيلية لبنك الإ�شكان، 

ويتم اإ�شافتها على الق�شط ال�شهري فقط، ولي�س 

املبلغ الإجمايل للوحدة، بحيث اإذا رغب املواطن 

يف �شداد املبلغ الإجمايل دفعة واحدة قبل انتهاء 

اإ�شافية عن  مبالغ  احت�شاب  يتم  ل  ال�شداد،  مدة 

القيمة الجمالية للوحدة ال�شكنية.

الت�شغيلية  الر�شوم  باأن  الوزارة  توؤكد  كما 

اخلدمات  جميع  على  تطبيقها  يتم  اإليها  امل�شار 

الإ�شكانية التي تقدمها الوزارة، كخدمة الوحدات 

وفقاً  التمويلية،  واخلدمات  باأنواعها،  ال�شكنية 

للوائح والإجراءات املنظمة لذلك.
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

اأبلغ م�س�ؤول اأمريكي اأم�س لبنان اأن وا�سنطن �ستعاقب اأي فريق 

يقدم دعًما »عينًيّا« حلزب اهلل، وذلك بعد اأ�سابيع من اإدراج وا�سنطن 

مالية  خدمات  تقدمي  بتهمة  العق�بات  الئحة  على  لبنانًيا  م�سرًفا 

للحزب.

مكافحة مت�يل  ل�س�ؤون  االأمريكية  م�ساعد وزير اخلزانة  والتقى 

االإرهاب مار�سال بيلنغ�سلي، غداة و�س�له اإىل بريوت، كاًل من رئي�س 

الربملان نبيه بري ورئي�س احلك�مة �سعد احلريري.

خالل  بيلنغ�سلي  اإن  بريوت،  يف  االأمريكية  ال�سفارة  واأوردت 

على  لبنان  »�سي�سجع  وامل�سرفيني،  الر�سمّيني  امل�س�ؤولني  مع  لقاءاته 

اتخاذ اخلط�ات الالزمة للبقاء على م�سافة من حزب اهلل، وغريه من 

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

زيادة الدعم املايل ملنح تاأهيل ذوي الإعاقة.. جمل�س الوزراء:

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

االأهلية  للمراكز وامل�ؤ�س�سات  احلك�مة 

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

العاهل وخادم احلرمني بحًثا تطورات الأو�ضاع يف املنطقة.. امللك:

نـقــف فـي �ســف وخـنـدق واحـد مـع ال�سعوديـة
ــامل ــع ــى ال ــل ـــداء ع ـــت ــــو« اع ــــك ــداف مــعــمــلــي »اأرام ــه ــت ــس ا�

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

رئي�س �لوزر�ء مرتئ�ًسا جل�سة �حلكومة �أم�س

اآل خليفة عاهل البالد املفدى  تاأتي زيارة جاللة امللك حمد بن عي�سى 

اأم�س،  ي�م  ال�سقيقة  ال�سع�دية  العربية  اململكة  اإىل  ورعاه  اهلل  حفظه 

خادم  اأخيه  مع  جدة  يف  ال�سالم  ق�سر  يف  جاللته  عقده  الذي  واالجتماع 

يف  اهلل  حفظه  �سع�د  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني 

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

فقد اختار جاللة امللك املفدى اأن يق�م بهذه الزيارة واأن يلتقي مع اأخيه 

خادم احلرمني ال�سريفني يف الي�م ال�طني ال�سع�دي، وذلك اعتزاًزا واحتفاًء 

ا  من جاللته بهذا الي�م التاريخي من امل�سرية ال�سع�دية الظافرة، وحر�سً

وويل  �سلمان  امللك  اإىل  تهانيه  خال�س  �سخ�سًيا  ينقل  اأن  على  من جاللته 

عهده، ومبا يعرّب عن امل�ساعر الطيبة لكافة البحرينيني وعلى راأ�سهم جاللة 

امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه جتاه اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة.

ت�ؤكد  ورعاه  اهلل  حفظه  املفدى  امللك  زيارة جاللة  فاإن  ت�قيتها..  ويف 

اململكة  �سقيقتها  مع  واحًدا  �سًفا  ووق�فها  البحرين  مملكة  ت�سامن  على 

العربية ال�سع�دية �سد كل ما يهدد اأمنها وا�ستقرارها، وا�ستنكارها ال�سديد 

واإدانتها للعمل االإرهابي التخريبي على معملي اأرامك� يف بقيق وخري�س، 

والذي ميثل ت�سعيًدا خطرًيا وتهديًدا كبرًيا الأمن املنطقة والإمدادات النفط 

يف ال�س�ق العاملية.

كما تاأتي زيارة جاللة امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه ي�م اأم�س واجتماعه 

رفع  على  جاللته  حر�س  من  انطالًقا  ال�سريفني  احلرمني  خادم  اأخيه  مع 

اأق�سى درجات التن�سيق والت�ساور يف ظل ما متر به املنطقة من منعطف 

خطري وخا�سة ما تتعّر�س له اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة الي�م من 

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

واأمن  ال�سع�دية،  العربية  اململكة  اأمن  ه�  البحرين  مملكة  اأمن  اإن 

اهلل  حفظه  املفدى  امللك  جاللة  ل  تف�سّ وكما  البحرين،  اأمن  ه�  ال�سع�دية 

ورعاه يف جدة ي�م اأم�س اأن البحرين هي على الدوام »تقف يف �سف ويف 

خندق واحد مع اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة«، التي تعترب هي البيت 

لنا  االأمان  و�سمام  االأمن  وركيزة  اجلامع  واالإ�سالمي  والعربي  اخلليجي 

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

فاإننا ن�ستذكر هنا وبكل فخر  االأمن واحد ال يتجزاأ،  اإن  وعندما نق�ل 

واعتزاز وقفة اجلن�د البحرينيني الب�ا�سل مع اإخ�انهم اجلن�د ال�سع�ديني 

حيث  عدة،  وم�اقع  خمتلفة  مراحل  ويف  دائًما،  واحد  خندق  يف  الب�ا�سل 

قدم�ا الت�سحيات اجل�سام وال�سهداء ل�سد كل االعتداءات الغا�سمة ومن اجل 

الدفاع عن املنطقة وحماية �سع�بنا واأمننا وا�ستقرارنا باأنف�سنا.

تتحطم  �س�ف  واإرادة واحدة  واحد،  واحد، وم�سري وهدف  فه� درب 

التحديات، وبف�سل حكمة  بها كل  االعتداءات، و�سن�سد  على �سخرتها كل 

اهلل  ال�سريفني حفظه  احلرمني  واأخيه خادم  ورعاه  اهلل  امللك حفظه  جاللة 

�سن�سري دوًما مًعا على درب املحبة واالأخ�ة والتعاون والت�سامن، و�س�ف 

ننت�سر ل�سع�بنا ويف حقهم يف العي�س ب�سالم ويف اأمن وا�ستقرار.

دربـنـا واحــد

»البحرين والكويت«:
التو�سع يف اخلدمات امل�سرفية 

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

»ال�سحفيني«: ح�سابات ربحية 
يف و�سائل التوا�سل تنقل 

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

أسماء عبداهلل
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»آركابيتا« تحقق نموًا قويًا وتستثمر أكثر 
من 250 مليون دوالر العام المالي 2019

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

 مجلس الوزراء: 3.24 مليار دينار إجمالي 
الناتج المحلي اإلجمالي بالربع الثاني

اطل��ع مجلس ال��وزراء، برئاس��ة صاحب الس��مو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس 
ال��وزراء، وبحضور صاحب الس��مو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، خالل 

الجلسة االعتيادية أمس، على التقرير االقتصادي 
الفصلي لمملك��ة البحرين للربع الثاني من العام 

الجاري 2019، المرفوع من وزارة »المالية«.
وبينت مؤش��رات األداء أن االقتصاد نما بنس��بة 
3.4% مقارنة بالرب��ع األول من عام 2019، وقدر 

النات��ج المحلي اإلجمال��ي الحقيق��ي بنحو 3.24 
مليار دينار. وسجل القطاع غير النفطي نسبة نمو 
بلغت 1.2% باألس��عار الثابتة خ��الل الربع الثاني 
مقارنة بنفس الفترة م��ن العام الماضي 2018، 

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

وزير »المالية«: مباشرة العمل على إنشاء 
صندوق للسيولة بـ100 مليون دينار

أكد وزير المالية واالقتصاد الوطني الش��يخ سلمان بن خليفة آل خليفة، 
مباش��رة العمل على إنش��اء صندوق للس��يولة بحجم 100 مليون دينار 
بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة بهدف إعادة هيكلة االلتزامات المالية 

لشركات القطاع الخاص في المملكة.
وأك��د أن الوزارة قامت وبالتنس��يق م��ع الجهات ذات العالقة بمباش��رة 
العمل على هذا التكلي��ف ووضعه موضع التنفيذ، تنفيذًا لتكليف صاحب 
الس��مو الملكي ول��ي العهد نائب القائ��د األعلى النائ��ب األول لرئيس 

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

»الخدمة المدنية« لـ                : 
تطبيق »العمل من المنزل« نوفمبر 

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

السياس��ات  إدارة  كش��ف مدير 
وشؤون اللوائح بديوان الخدمة 
المدني��ة س��عد النفيع��ي ع��ن 
تطبي��ق مش��روع »العم��ل من 

المنزل« نوفمبر المقبل.
وأك��د النفيع��ي ل�»الوطن« أن 
الفت��رة التجريبي��ة الت��ي تمتد 
لشهرين ستشمل 200 موظف 
كحد أقصى ضمن 83 مس��مى 

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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محرر الشؤون المحلية «

قال مختصون وأبناء قبائل إن الدولة 
الخليفي��ة ومن��ذ تأسيس��ها اتبعت 
نهجًا واضحًا في تشكيالتها اإلدارية 
والقضائية، يقوم على أساس خدمة 
عوامل  بتوفي��ر  وقامت  مواطنيه��ا، 
االقتصادي،  التجاري واألمان  الجذب 
وتوفير المم��رات اآلمنة للتجارة في 
الخليج العربي، باإلضافة إلى تأمين 
المناط��ق البرية عبر إقام��ة القالع، 
كم��ا التزمت بإقامة نظ��ام تموين 
غذائ��ي يش��مل رعاياه��ا ف��ي ج��زر 

البحرين وفي شبه جزيرة قطر.
وبين��وا أن��ه من��ذ تأس��يس الدولة 
الخليفية في إقليم الزبارة في القرن 
الثامن عش��ر تم وضع نظ��ام إداري 
وأمني ش��مل  وتموين��ي  وقضائ��ي 
مختل��ف أراض��ي الدول��ة الخليفي��ة 
ورعاياها في ش��به جزيرة قطر وجزر 
البحرين، وظل��ت العالقة بين حكام 
البحري��ن ورعاياه��م مث��ااًل للوف��اء 

والوالء.
وقال رجل األعمال عبداهلل الكبيسي: 
»اتس��مت العالقة بين حكام الدولة 
الزب��ارة  ف��ي  ورعاياه��ا  الخليفي��ة 
بس��مات جعلت القبائل في ش��مال 
شبه جزيرة قطر توالي حكام الدولة 

الخليفية«.
وأض��اف: »م��ا يجع��ل والء الرعي��ة 
للح��كام عوام��ل ع��دة منه��ا توفير 
احتياج��ات الرعي��ة م��ن متطلب��ات 
حياتي��ه والتواص��ل للوق��وف عل��ى 
احتياجات القبائل، وهو ما كان يميز 
حكام الدولة الخليفية عن غيرهم«.  
وبي��ن: »ع��زز العالق��ة بي��ن حكام 
الدولة الخليفي��ة ورعاياها في إقليم 
الزبارة س��عي الدولة الخليفية لبناء 
كيان متطور وحديث وتوفير عوامل 
اقتصادي��ة  وبيئ��ة  تج��اري  ج��ذب 
آمنة وتأمي��ن حركة النق��ل البحري 
باعتبارها الوس��يلة األكثر استخدامًا 
ف��ي ذاك الوق��ت، وص��واًل إل��ى بناء 

القالع التي تحمي المواطنين برًا«.

وبين أن الدولة الخليفية أدركت أثر 
توفير األم��ن والتالح��م االجتماعي 
عل��ى االزدهار االقتص��ادي في إقليم 
الزبارة وج��زر البحري��ن، حيث وفروا 
الحماية لكافة الس��فن واألس��اطيل 
التجاري��ة التي كانت تمر عبر الخليج 
العربي دخواًل وخروجًا، وذلك انطالقًا 
م��ن إقليم الزبارة ال��ذي كان الميناء 
األبرز واألكثر تقدمًا في تلك الفترة.
وأض��اف الكبيس��ي: »وبالوقوف على 
حدث تاريخي واحد نس��تطيع معرفة 
حج��م العالق��ة الت��ي ترب��ط حكام 
الدول��ة الخليفي��ة برعاياه��ا، فعند 
ع��زم الحكام على فتح ج��زر البحرين 
ف��ي الع��ام 1783 ش��اركت جمي��ع 
القبائل الموجودة في ش��مال ش��به 
جزيرة قطر ف��ي عملية الفتح، وهذا 
الشك في أنه يعكس حجم والء هذه 
 القبائل لح��كام الدول��ة الخليفية«. 
وق��ال المحام��ي فيص��ل الجمعان، 

إنه »م��ن خالل الوثائ��ق التاريخية، 
يتضح لنا أن الدول��ة الخليفية ومنذ 
تأسيس��ها اتبعت نهج��ًا واضحًا في 
تش��كيالتها اإلداري��ة والقضائي��ة، 
يقوم على أس��اس خدم��ة مواطنيها 
س��واء ف��ي إقلي��م الزب��ارة أو ج��زر 
البحري��ن، حي��ث كان هن��اك ممثل 
يق��وم  منطق��ة،  كل  ف��ي  للحاك��م 
عل��ى ش��ؤون الن��اس واحتياجاتهم 
ويتواص��ل معهم بش��كل مس��تمر 

لتلمس احتياجاتهم«.
اإلداري  الممث��ل  »كان  وأض��اف: 
للحاك��م ف��ي المنطقة يق��وم أيضًا 
بلعب أدوار في فض المنازعات التي 
تقع بين الناس، وكان يرفع تقاريره 
ع��ن المنازعات الكبي��رة إلى الحاكم 
مباش��رة للب��ت فيها، وه��ذا النظام 
الم��رن ف��ي التعام��ل م��ع النزاعات 
كان ن��واة أولي��ة للنظ��ام القضائي 
والعدل��ي، ال��ذي تطور بع��د ذلك، 

وأصبح م��ن أكثر األنظم��ة العدلية 
تطورًا في المنطقة«.

وتاب��ع الجمعان: »ف��ي وثيقة الوالء 
الت��ي وجهه��ا الرعاي��ا لالعتمادية 
البريطاني��ة للعودة إلى مس��اكنهم 
ف��ي إقليم الزب��ارة التاب��ع للبحرين، 
ن��رى أنهم اش��ترطوا فيها أن تكون 
تبعيتهم بحرينية، ووالؤهم لصاحب 
 العظمة الش��يخ س��لمان ب��ن حمد 
آل خليفة حاك��م البحرين وتوابعها، 
ونرى أيضًا أن القبائل اش��ترطت أن 
يكون ممثل آل خليفة هو المسؤول 

عن فض النزاعات في الزبارة«.
»العالق��ة  أن  الجمع��ان  وبي��ن 
الت��ي كانت تجم��ع ما بي��ن الحاكم 
والمحك��وم كانت واضح��ة المعالم، 
المرون��ة  م��ن  بالكثي��ر  وتتس��م 
والحري��ة، والعق��د االجتماع��ي بين 
ح��كام الدول��ة الخليفي��ة والقبائ��ل 
العربية ف��ي الزبارة وج��زر البحرين 

واضح، فهو بلد عربي واحد وش��عب 
واح��د وال فرق بي��ن مواط��ن وآخر، 
وذل��ك وفق نظ��ام ضب��ط التكافل 
االجتماع��ي وق��ام بتنظي��م التجارة 
والعالقات م��ا بي��ن المواطنين في 

الدولة الخليفية«.
م��ن جانبه، ق��ال فارس الس��عيدي: 
»إن الدولة الخليفي��ة وضعت نظام 
حماية لتوفير األمن لرعاياها اعتمد 
بشكل أساس��ي على إقامة الحصون 
الصغيرة في جمي��ع المناطق،  وهو 
ما وف��ر حالة م��ن األمن ل��دى أبناء 

القبائل«.
الدول��ة الخليفي��ة أيض��ًا  وأك��د أن 
اهتمت بحفر آب��ار المياه واالهتمام 
الطبيعي��ة، فالم��اء س��ر  بالعي��ون 
الحي��اة وه��و الموف��ر األول لألم��ن 
الغذائ��ي للس��كان، فقام��ت الدولة 
الخليفية كما كان يتم توفير المؤن 
الغذائية للرعايا وهو ما يصنع صورة 

عامة لتوفي��ر متطلب��ات الحياة في 
تلك الفترة.

وبي��ن أن »كان��ت هن��اك الكثير من 
الس��فن التي تقوم به��ذه المهمة، 
باإلضاف��ة إلى نق��ل الم��اء والمؤن 

والمواد الغذائية«.
وأضاف أن »أجدادنا اس��تخدموا تلك 
المراك��ب البحرية التي تحمل الراية 
الخليفية أيضًا للتجارة مع الهند، في 
ظل حكم الدولة الخليفية، فالتجارة 
كان��ت حرة في ظل الدولة الخليفية، 
وكان الن��اس يتمتعون بنظام حكم 

يحميهم ويحمي أموالهم«.
م��ن جانبه��ا، قال��ت الكاتب��ة منى 
تاري��خ  ف��ي  الباح��ث  إن  المط��وع 
تأسيس الدولة الخليفية في الزبارة، 
يس��تطيع االطالع على م��دى متانة 
العالقات ما بي��ن الحاكم والمحكوم 
في الدول��ة الخليفية، واتحادهم في 
مواجهة األخط��ار الخارجية في فترة 

القرن الثامن عشر.
وأضافت المطوع أنه منذ التأسيس، 
حرص ح��كام الدول��ة الخليفية على 
إنش��اء نظ��ام إداري وقضائي وأمني 
محك��م، فحقق��ت الدول��ة الخليفية 
وق��د  األهال��ي،  ورخ��اء  اس��تقرار 
اس��تطاعت الدول��ة بذل��ك النظ��ام 
االقتص��اد  إنع��اش  م��ن  المحك��م 
المرك��ز  إل��ى  المنطق��ة  وتحوي��ل 

اإلقليمي للتجارة البحرية.
ال��والء  م��ن مؤش��رات  أن  وأك��دت 
المطل��ق والتحال��ف ال��ذي ال ينفك 
بي��ن القبائ��ل العربي��ة ف��ي إقليم 
الزبارة وح��كام الدولة الخليفية، هو 
أن القبائل كانت ف��ي أوائل صفوف 
ق��وات الخليفة التي قاومت العدوان 

وشاركت في فتح جزر البحرين.
وبينت أن��ه وفي العق��د االجتماعي 
بين القبائل والحك��م، وفرت الدولة 
الخليفي��ة األم��ن واألمان في ش��به 
جزي��رة قط��ر وج��زر البحري��ن، كما 
ازدهرت عالقات النس��ب ما بين أهل 
االجتماعي  النسيج  فأصبح  البحرين، 

واحدًا ومتماسكًا.
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الجمعان: الدولة الخليفية وضعت نظامًا عدليًا ركز على فض النزاعات

منى المطوع: الدولة الخليفية وفرت األمن الغذائي للرعايا في الزبارة وجزر البحرين

الكبيسي: القبائل في شمال شبه جزيرة قطر دانت بالوالء لحكام الدولة الخليفية

السعيدي: الدولة الخليفية عمدت إلى إقامة القالع في بر الزبارة لحماية مواطنيها
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 مختصون وأبناء قبائل: الدولة الخليفية وضعت نظامًا 
تموينيًا لتوفير حياة كريمة لرعاياها في الزبارة وجزر البحرين

منى المطوعفارس السعيدي فيصل الجمعان عبداهلل الكبيسي

»المناقصات«: كاميرات لمراقبة 
المخازن الطبية المركزية في »السلمانية«

فتح مجلس المناقصات والمزايدات، مظاريف 
33 عطاًء لعدد عشر مناقصات مطروحة من 

خمس جهات متصرفة.
وتضم��ن ج��دول أعم��ال لجنة الفت��ح، فتح 
أرب��ع مناقص��ات ل��وزارة األش��غال وش��ؤون 
البلدي��ات والتخطيط العمران��ي، المناقصة 
األول��ى بش��أن إع��ادة تأهيل مدرس��ة عمر 
ب��ن الخط��اب االبتدائية اإلعدادي��ة للبنين، 
وقد تم اس��تالم عطاءين له��ذه المناقصة. 
أما المناقص��ة الثانية فكانت بش��أن إعادة 
تأهيل مدرسة أميمة بنت النعمان التجارية 
الثانوية للبنات، وقد تم استالم عطاًء واحدًا 
لهذه المناقصة. كما تم فتح سبعة عطاءات 
لمناقصة بش��أن أعم��ال الصيانة الش��املة 
لمدرس��ة س��ترة اإلعدادية للبنات ومدرسة 

اليرم��وك االبتدائية للبنين. أم��ا المناقصة 
الرابعة فكانت بش��أن إعادة تأهيل مدرسة 
عب��د الرحمن الناص��ر االبتدائي��ة اإلعدادية 
للبنين، وقد تم استالم ثالثة عطاءات لهذه 
المناقصة. كما فتحت اللجنة مناقصة لوزارة 
المواصالت واالتصاالت بشأن تجهيز شاليه 
لمع��رض البحرين الدولي للطيران بمعرض 
فانبروا الجوي في لن��دن- المملكة المتحدة 
2022، وق��د ت��م اس��تالم عطاءي��ن له��ذه 

المناقصة.
وفتح��ت اللجن��ة ثمانية عط��اءات لمناقصة 
المجلس األعلى للصحة بشأن نظام كاميرات 
الدوائ��ر التلفزيونية المغلق��ة للمراقبة في 
المخازن الطبية المركزية بمجمع السلمانية 

الطبي.

وف��ي قطاع النف��ط والغ��از، فتح��ت اللجنة 
مناقصة لشركة نفط البحرين »بابكو« بشأن 
اس��تبدال أنظم��ة محاكاة تدريب المش��غل 
لمنخفض مجم��ع زيت وق��ود الكبريت، وقد 
تم اس��تالم ثالثة عطاءات لهذه المناقصة. 
وفتح��ت اللجن��ة ث��الث مناقص��ات لش��ركة 
تطوي��ر للبت��رول، المناقصة األولى بش��أن 
صيان��ة وإصالح وتجديد واختب��ار المحركات 
الكهربائية، وقد تم اس��تالم أربعة عطاءات 
له��ذه المناقص��ة. أم��ا المناقص��ة الثانية 
فكان��ت بش��أن توفي��ر الخدم��ات الصوتية 
والهاتف المحمول، وقد تم استالم عطاءين 
لهذه المناقصة. كما تم استالم عطاًء واحدًا 
لمناقصة بش��أن ترتيب خدمات االس��تعانة 

بمصادر مشتركة للتدقيق الداخلي.

مناقشة شكاوى مخالفات إشغال الطريق بالعاصمة

 »تنسيقي العاصمة« يوصي
بتنفيذ احتياجات أم الحصم التنموية

ت��رأس نائب محاف��ظ محافظة 
العاصمة نائب رئيس المجلس 
المدن��ي  حس��ن  التنس��يقي 
التنس��يقي  المجل��س  اجتم��اع 
الثان��ي لمحافظة العاصمة في 
دورته الثالثة 2022 عبر تقنية 
االتص��ال المرئ��ي وبمش��اركة 
األعض��اء م��ن ممثل��ي الجهات 

المختلفة.
وف��ي مس��تهل االجتماع أش��اد 
المبذول��ة  بالجه��ود  المدن��ي 
ف��ي  الجه��ات  مختل��ف  م��ن 
والتفاع��ل  التواص��ل  تعزي��ز 
بي��ن المواطن وأجه��زة الدولة 
أهمية  على  المختلفة، مؤك��دًا 
المجلس التنس��يقي في تحقيق 
تطلع��ات األهال��ي والمقيمين 
في محافظة العاصمة من خالل 
التواص��ل الوثي��ق م��ع األهالي 
خالل الزيارات الميدانية الدورية 
مناط��ق  لجمي��ع  المس��تمرة 
لمب��دأ  ترس��يخًا  المحافظ��ة، 

الشراكة المجتمعية الفاعلة.
واس��تعرض المجل��س تقري��رًا 
مرئيًا تن��اول أه��م االحتياجات 
لمنطق��ة  والبلدي��ة  الخدمي��ة 

أم الحص��م، والتي ت��م رصدها 
م��ن خ��الل الزي��ارات الميدانية 
الدورية لفري��ق األحوال العامة 
لجمي��ع  العاصم��ة  بمحافظ��ة 
مناط��ق المحافظة تماش��يًا مع 
رؤى وتطلعات األهالي، وتحقيقًا 
الش��املة،  التنمي��ة  أله��داف 
المقدم��ة  الخدم��ات  وتطوي��ر 
لألهالي، وتحسين جودة الحياة، 
عل��ى صيان��ة  ترك��زت  والت��ي 
وتلبي��ة  الحص��م،  أم  حديق��ة 
احتياجات دار أم الحصم لرعاية 
األعم��دة  وصيان��ة  الوالدي��ن، 

اإلس��منتية، وإنش��اء مرتفعات 
السرعة، ووضع لوحات  لتخفيف 
إرش��ادية بالتقاطعات، وتنظيم 
بالمنطقة،  والمداخ��ل  المخارج 
وق��د أوص��ى المجل��س بتنفيذ 
احتياج��ات أم الحصم من خالل 
التنس��يق بي��ن كافة ال��وزارات 

والجهات الخدمية المعنية .
وت��م خ��الل االجتماع مناقش��ة 
لمحافظ��ة  ال��واردة  الش��كاوى 
العاصم��ة م��ن خ��الل وس��ائل 
التواص��ل وتطبي��ق عاصمت��ي 
والت��ي ترك��زت عل��ى مخالفات 

إش��غال الطري��ق م��ن بع��ض 
التجارية على ش��ارع  المح��الت 
ب��اب البحرين وش��ارع المتنبي 
الم��ارة،  حرك��ة  تعي��ق  الت��ي 
باإلضاف��ة إلى عبور الش��احنات 
داخ��ل األحي��اء الس��كنية الت��ي 
تشكل خطورة على قاطني تلك 
المناطق ال سيما األطفال وكبار 
الس��ن، وتعطياًل لحركة الس��ير 
فيه��ا، وق��د أوص��ى المجل��س 
بوضع الحل��ول والتصورات لمنع 
ه��ذه المخالف��ات حفاظ��ًا على 

سالمة المواطنين.

 الشعبة البرلمانية تشارك 
في الملتقى الكشفي العربي

ش��ارك وفد الش��عبة البرلمانية للبحرين ف��ي فعاليات اليوم 
الثان��ي م��ن الملتقى الكش��في العرب��ي والمقام ف��ي دولة 
الكويت الش��قيقة أم��س، ضمن اجتم��اع الجمعية العمومية 
ال�14 لالتحاد الكش��في للبرلمانيين العرب، خالل الفترة من 
8 إلى 11 مايو الجاري بالكويت. ويرأس وفد الش��عبة، رئيس 
لجنة شؤون الشباب بمجلس الشورى رضا منفردي، وبعضوية 

النائب أحمد العامر، والنائب زينب عبداألمير.
كما ش��ارك الوفد في حفل افتتاح ملتقى الكش��افة للش��باب 
»تمكي��ن«، في مق��ر المعهد العربي للتخطي��ط تحت رعاية 
رئيس مجلس األمة الكويتي الرئيس الفخري لالتحاد الكشفي 
للبرلمانيين العرب مرزوق الغانم، والذي يشمل تكريم الرواد 
والرائ��دات ممن خدموا الحركة الكش��فية العربية في الوطن 
العرب��ي. ومن المقرر أن يناقش االجتم��اع التقريرين اإلداري 
والمالي لعامي 2022/2021 لألمانة العامة لالتحاد الكشفي 
للبرلمانيين العرب، وانتخاب رئيس االتحاد الكشفي، ونائبه، 

وأمين السر وأمين الصندوق. 
كم��ا يبح��ث االجتم��اع تقري��ر البي��ان الختامي الص��ادر عن 
المؤتمر ال�32 لالتحاد البرلماني العربي، ومناقش��ة عدد من 
المقترح��ات المقدمة م��ن األمانة العامة لالتحاد الكش��في، 
فيما س��يتم أيضًا اعتم��اد عضوية عدد م��ن البرلمانيين في 

الجمعية العمومية لالتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب.

 البحرين تستضيف
 الملتقى العلمي الـ21

لجمعية التاريخ الخليجية األربعاء

تس��تضيف البحرين، يومي األربعاء والخمي��س المقبلين، 
الملتقى العلمي ال�21 لجمعية التاريخ واآلثار بدول مجلس 
التع��اون الخليج العربية الذي تنظمه الجمعية بالش��راكة 
مع مركز عيسى الثقافي بمشاركة نحو 180 باحثًا أكاديميًا 

متخصصًا في مجاالت التاريخ واآلثار من دول الخليج.
ويتضمن برنام��ج الحفل كلمة لنائب رئي��س مجلس األمناء 
المدي��ر التنفيذي لمركز عيس��ى الثقافي د. الش��يخ خالد بن 
خليف��ة آل خليف��ة، و أ.د. علي منصور ش��هاب رئي��س اللجنة 
التحضيري��ة للملتق��ى، و أ.د. عبداله��ادي العجم��ي رئي��س 
مجلس إدارة الجمعية. وس��يناقش الملتق��ى حوالي 26 ورقة 

علمية متخصصة.
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البحرين تؤيد مساعي تحقيق سالم عادل وشامل في المنطقة

نأمل للشعب الفلسطيني الشقيق األمن واالستقرار والنماء
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العاهل يستقبل الممثل الشخصي لرئيس فلسطين.. الملك: 

ضمان حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة

 ج��دد حضرة صاح��ب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليف��ة عاه��ل الب��الد المفدى حفظ��ه اهلل ورعاه، 
التأكي��د على موقف مملكة البحري��ن الثابت والداعم 
للقضي��ة الفلس��طينية، والمؤي��د لكافة المس��اعي 
الرامية إلى تحقيق س��الم عادل وشامل في المنطقة، 
وضمان حق الش��عب الفلس��طيني ف��ي إقامة دولته 
المس��تقلة وف��ق ح��ل الدولتين وق��رارات الش��رعية 
الدولية، بما يحقق الخير واالس��تقرار واالزدهار لجميع 

شعوب المنطقة.
جاء ذلك، أثناء اس��تقبال جاللته حفظه اهلل ورعاه في 

قصر الصافرية أمس، س��عادة الس��يد ياس��ر محمود 
عب��اس الممثل الش��خصي لفخام��ة الرئيس محمود 
عب��اس رئي��س دول��ة فلس��طين الش��قيقة، بحضور 
س��عادة الس��فير طه محم��د عبدالقادر س��فير دولة 
فلس��طين لدى مملك��ة البحرين، وذلك للس��الم على 

جاللته بمناسبة زيارته للمملكة.
هذا، وقد رحب صاحب الجاللة الملك المفدى أيده اهلل 
بالممثل الش��خصي لرئيس دولة فلس��طين، وكلفه 
بنق��ل تحيات��ه وتقدي��ره إل��ى أخيه فخام��ة الرئيس 
محم��ود عباس رئي��س دول��ة فلس��طين، وتمنياته 

الطيبة لفخامته دوام الصحة والس��عادة، وللش��عب 
الفلسطيني الشقيق األمن واالستقرار والنماء.

وخالل االس��تقبال، نق��ل الممثل الش��خصي لرئيس 
دولة فلس��طين إلى جالل��ة الملك المف��دى رعاه اهلل 

تحيات وتقدي��ر فخامة الرئيس محمود عباس رئيس 
دول��ة فلس��طين، وتمنيات��ه الطيبة لجاللت��ه موفور 
الصحة والس��عادة ولمملكة البحرين وشعبها الكريم 
دوام التقدم واالزدهار في ظل قيادة جاللته الحكيمة.

 العاهل يتلقى برقية شكر من رئيس الشورى بمناسبة فض دور االنعقاد
 الصالح: سنظل جنودًا أوفياء للملك 

والوطن لتحقيق مزيد من االزدهار
 تلق��ى حض��رة صاح��ب الجالل��ة المل��ك حمد بن عيس��ى 
آل خليفة ملك البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه، برقية شكر 
وعرفان من معالي الس��يد علي بن صال��ح الصالح رئيس 
مجلس الشورى، وذلك بمناسبة فض دور االنعقاد السنوي 

العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس.
وقد رفع معالي رئيس مجلس الش��ورى باسمه ونيابة عن 
أعضاء المجلس، أس��مى آيات الش��كر والعرفان والتقدير 
عل��ى الدعم الكبي��ر من جاللة الملك المف��دى حفظه اهلل 
ورع��اه ورعايت��ه الكريم��ة للس��لطة التش��ريعية، وع�لى 
المس��اندة الت��ي يحظى به��ا مج�لس الش��ورى م�ن ل�دن 
جاللت��ه الس��امي، لتحقيق م��ا فيه خي��ر ومصلحة مملكة 

البحرين وش��عبها الكري��م، مواصلة للنه��ج الديمقراطي 
ال��ذي يؤمن به جاللته، وتعزيزًا لمس��يرة الخير والتنمية 

في عهده الزاهر.
وجدد معالي رئيس مجلس الش��ورى وأعضاء المجلس في 
البرقية لجالل��ة الملك المفدى العه��د وال�والء، مؤكدين 
أن الجميع س��يظلون ج�نودًا أوفي��اء لجاللته ولهذا الوطن 
المعطاء، س���اعين إل�ى تحقيق المزيد من الخير والتطور 
واالزدهار والرقي لمملكة البحرين الغالية وشعبها الوفي، 
سائلين المولى ع�ز وج�ل أن يحفظ جاللة الملك المفدى، 
ويديم عليه موفور الصحة وال�س��عادة، وطول العمر، وأن 

يسدد على طريق الخير خطاه.

 العاهل يتلقى برقية شكر من رئيسة النواب بمناسبة فض دور االنعقاد
 فوزية زينل: سنظل أوفياء للملك 
والوطن لتحقيق التطور واالزدهار

تلق��ى حض���رة صاحب الجالل���ة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليف��ة مل��ك الب��الد المف�����دى حفظ��ه اهلل ورع��اه 
برقي����ة ش��كر وعرف��ان من معال��ي الس��ي���دة فوزي���ة 
بن��ت عب��داهلل زين����ل رئيس����ة مجل��س الن��واب، وذلك 
بمناس��بة فض دور االنعقاد الس��نوي العادي الرابع من 

الفصل التشريعي الخامس.
ورفعت معالي الس��يدة فوزية بنت عبداهلل زينل رئيس��ة 
مجلس النواب باس��مها ونيابة عن أعضاء مجلس النواب 
أس��مى آي��ات الش��كر والعرفان عل��ى اهتم��ام ومتابعة 
جاللته الدائم ألعمال المجلس، وعلى الدعم والمساندة 
اللذي��ن يحظى بهما مجلس النواب من لدن جاللته رعاه 

اهلل بهدف تحقيق ما فيه خي��ر ومصلحة مملكة البحرين 
وش��عبها الكري��م، مش��يدًة بما تفضل ب��ه جاللته لهذا 
الصرح الديمقراطي العريق الذي يعد أحد ثمار مش��روع 
جاللته اإلصالحي. وجددت معالي رئيس��ة مجلس النواب 
وأعضاء المجلس في البرقية لجاللة الملك المفدى العهد 
وال��والء، مؤكدي��ن أن الجميع س��يظلون أوفي��اء لجاللته 
ولهذا الوطن المعطاء، س��اعين لتحقيق مزيد من الخير 
والتط��ور واالزده��ار والرق��ي لمملكة البحري��ن وأبنائها 
الكرام، س��ائلين المولى ع�ز وجل أن يحفظ جاللة الملك 
المف��دى، ويديم علي��ه موفور الصحة والس��عادة وطول 

العمر، وأن يسدد على طريق الخير خطاه.

بهدف تعزيز البحوث الطبية اإلقليمية المشتركة

 توقيع اتفاقية تعاون بين المستشفيات
 الحكومية و»صندوق مكابي« اإلسرائيلي

للمستش��فيات  التنفي��ذي  الرئي��س  وّق��ع 
الحكومية الدكتور أحم��د محمد األنصاري، 
 - الصح��ي  »مكاب��ي«  صن��دوق  ورئي��س 
معهدخ��ان س��اجول لألبح��اث واالبت��كار-

ف��ي دولة إس��رائيل، الدكتور ت��ال باتالون 
اتفاقية تعاون في مج��ال البحوث الطبية، 
وذلك بهدف إثراء البح��وث الطبية وتعزيز 

االبتكار الطبي بين البلدين.
وحضر توقيع االتفاقي��ة الرئيس التنفيذي 
للهيئ��ة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات 
الصحية الدكتورة مري��م عذبي الجالهمة، 
خال��د  إس��رائيل  ل��دى  البحري��ن  وس��فير 
يوس��ف الجالهم��ة، وس��فير إس��رائيل في 
البحري��ن إيتان نائيه، إل��ى جانب عدد من 

المسؤولين.
وُترّك��ز االتفاقي��ة عل��ى تعزي��ز األبح��اث 
التعاوني��ة بي��ن البلدي��ن، حي��ث تش��مل 
والتج��ارب  الضخم��ة  البيان��ات  دراس��ات 
الس��ريرية المختلف��ة الس��يما المتعلق��ة 

بالط��ب الرقمي ومجاالت أمراض النس��اء، 
وطب الح��وادث والطوارئ، وفيروس كورونا 

)كوفيد19(، واألمراض السارية وغيرها.
باإلضاف��ة إل��ى ذل��ك، س��ُتعّزز االتفاقي��ة 

التقني��ات الطبي��ة وإنش��اء البن��ى التحتية 
للبحوث في كال البلدين، كما تم التخطيط 
لتطوي��ر برام��ج التعلم من األق��ران وعقد 
الندوات المش��تركة لتعزي��ز البحث الطبي 

بكال الجانبين.
وبهذه المناسبة، قال سعادة الدكتور أحمد 
للمستشفيات  التنفيذي  الرئيس  األنصاري 
الحكومية: »يس��عدنا التع��اون في المجال 

البحثي الطبيبين المستش��فيات الحكومية 
وصندوق مكابي الصحي في دولة إسرائيل، 
ونح��ن على ثق��ة من أنن��ا نس��تطيع معًا 
االس��تمرار في تطوير الطببمنطقة الشرق 
األوس��ط من خالل تعزيز التقنيات الطبية 
الجدي��دة وإج��راء البح��وث الرائ��دة بي��ن 

البلدان«.
ومن جانبه، أض��اف الدكتور ت��ال باتالون 
رئي��س صندوق مكابي الصحي: »يس��عدنا 
بن��اء هذا الجس��ر لتعزيز البحث المش��ترك 
بين بلدين��ا وتطويرنظام بيئ��ي لالبتكار، 
به��دف إثراء البحوث الطبي��ة وتوفير قيمة 
مضافة لمنطقة الشرق األوسط بأكملها«.

ُيش��ار إلى أّن معهد خان س��اجول لألبحاث 
واالبتكار، هو معهد بحث وابتكار تأس��س 
في الع��ام 2016، وتتمثل رؤيته في إعادة 
تصميم مس��تقبل الصحة م��ن خالل توفير 
حل ش��امل لجميع احتياج��ات البحث الطبي 

وتمكين المرضى والمعالجين.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/05/10/watan-20220510.pdf?1652161324
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/1004772
https://alwatannews.net/article/1004681
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

أسماء عبداهلل
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»آركابيتا« تحقق نموًا قويًا وتستثمر أكثر 
من 250 مليون دوالر العام المالي 2019

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

 مجلس الوزراء: 3.24 مليار دينار إجمالي 
الناتج المحلي اإلجمالي بالربع الثاني

اطل��ع مجلس ال��وزراء، برئاس��ة صاحب الس��مو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس 
ال��وزراء، وبحضور صاحب الس��مو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، خالل 

الجلسة االعتيادية أمس، على التقرير االقتصادي 
الفصلي لمملك��ة البحرين للربع الثاني من العام 

الجاري 2019، المرفوع من وزارة »المالية«.
وبينت مؤش��رات األداء أن االقتصاد نما بنس��بة 
3.4% مقارنة بالرب��ع األول من عام 2019، وقدر 

النات��ج المحلي اإلجمال��ي الحقيق��ي بنحو 3.24 
مليار دينار. وسجل القطاع غير النفطي نسبة نمو 
بلغت 1.2% باألس��عار الثابتة خ��الل الربع الثاني 
مقارنة بنفس الفترة م��ن العام الماضي 2018، 

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

وزير »المالية«: مباشرة العمل على إنشاء 
صندوق للسيولة بـ100 مليون دينار

أكد وزير المالية واالقتصاد الوطني الش��يخ سلمان بن خليفة آل خليفة، 
مباش��رة العمل على إنش��اء صندوق للس��يولة بحجم 100 مليون دينار 
بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة بهدف إعادة هيكلة االلتزامات المالية 

لشركات القطاع الخاص في المملكة.
وأك��د أن الوزارة قامت وبالتنس��يق م��ع الجهات ذات العالقة بمباش��رة 
العمل على هذا التكلي��ف ووضعه موضع التنفيذ، تنفيذًا لتكليف صاحب 
الس��مو الملكي ول��ي العهد نائب القائ��د األعلى النائ��ب األول لرئيس 

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

»الخدمة المدنية« لـ                : 
تطبيق »العمل من المنزل« نوفمبر 

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

السياس��ات  إدارة  كش��ف مدير 
وشؤون اللوائح بديوان الخدمة 
المدني��ة س��عد النفيع��ي ع��ن 
تطبي��ق مش��روع »العم��ل من 

المنزل« نوفمبر المقبل.
وأك��د النفيع��ي ل�»الوطن« أن 
الفت��رة التجريبي��ة الت��ي تمتد 
لشهرين ستشمل 200 موظف 
كحد أقصى ضمن 83 مس��مى 

وظيفيًا.

إيهاب أحمد
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برنامج التوازن المالي يســير في مساره الصحيح لتحقيق  
الوفرة المالية لالقتصاد الوطني.
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والشكـاوى

الرئيس التنفيذي

إبراهيم الحسيني
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رئيس التحرير

إيهاب أحمد
emohd@a lwatannews .ne t

شـركــة الـوطــــن 
للصحافة والنشر

مـبـنــــى دار - أم الحصـــم
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 فريق من الحرس الملكي ينجح 
في تسلق جبل آما دابالم في نيبال

حق��ق فريق من الح��رس الملكي بقوة دف��اع البحرين نجاح��ًا باهرًا في 
تس��لق جبل آما دابالم ف��ي نيبال، وبعد تجهيز المع��دات في العاصمة 
كاتمان��دو والقي��ام برحل��ة قصي��رة إلى مطار ل��وكال في س��فوح جبال 
الهيماليا، بدأ الفريق في تسلق الجبل لمدة 6 أيام متواصلة وصواًل إلى 
معس��كر القاعدة في الجبل، وبمجرد وصول الفريق إلى هناك بدأ عملية 
التأقل��م لتجهيز أجس��ادهم لالرتفاع عن��د قمة الجب��ل، وواصل أعضاء 
الفريق تس��لقهم والمضي قدمًا في آخر 12 ساعة من التسلق وتسلقوا 
جبل آما دابالم في الس��اعة 12:53 في الخام��س من مايو 2022، وعاد 
جميع المتس��لقين اآلن بأمان إلى كاتمان��دو لتجهيز معداتهم للعودة 

إلى مملكة البحرين.
وبهذه المناسبة أكد س��مو اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
مستش��ار األمن الوطن��ي قائد الح��رس الملكي أن رج��ال فريق الحرس 
الملك��ي ضربوا أروع األمثلة في التحدي واإلصرار لتحقيق هذه اإلنجازات 
المشرقة، مشيدًا س��موه بما يتمتع به رجال الحرس الملكي بقوة دفاع 
البحري��ن من إمكانيات عالية مكنتهم من خوض مختلف التحديات بكل 

كفاءة واحترافية.
والجدي��ر بالذكر ب��أن الحرس الملكي قد حقق إنجازات س��ابقة تاريخية 

ومشرفة بالصعود إلى قمة إيفرست.

وفاة أكبر معمرة في إيطاليا
توفيت أنغيال تيرابوش��ي أكبر امرأة معمرة في إيطاليا 

عن عمر ناهز ال�112 عامًا.
وقال��ت صحيف��ة »كوريي��ري دي��ال س��يرا« اإليطالية: 
»توفي��ت الم��رأة الليل��ة الماضية أثناء نومها بس��بب 
سكتة قلبية، ورغم ضعفها كانت تقرأ الصحيفة يوميا 

وتشاهد األخبار على التلفاز«.
وبحسب الصحيفة فإن المعمرة احتفلت بعيد ميالدها 
ف��ي 19 أبري��ل الماضي، لك��ن صحتها س��اءت مؤخرًا، 
ولديها 4 أبناء تتراوح أعمارهم اآلن بين 70 و85 عامًا.
وأشارت الصحيفة إلى أن »المواطن اإليطالي دومينيكا 
إركوالني، س��يكمل عامه 112 في 3 يوليو المقبل، هو 

اآلن أكبر شخص معمر في إيطاليا«.
وتؤكد الس��جالت المدني��ة، أن إيما ميران��و، وهي من 
مواليد المنطقة الش��مالية من بيدمون��ت، كانت أكبر 
معمرة في البالد، وقد توفيت عام 2017 عن عمر ناهز 

117 عام��ًا، ومن بين الرجال، كان س��ردينيان أنطونيو 
تود أكبرهم س��نًا ف��ي إيطاليا، وتوفي ع��ام 2002 عن 

عمر يناهز 113 عامًا.

عالم يحل لغز مثلث برمودا
أكد العالم األسترالي كارل كروشيلنيكي أنه تمكن من حل لغز مثلث 
برمودا. وأكد كارل كروشيلنيكي أن األسباب الخارقة للطبيعة ال تلعب 
دورًا، مشيرًا إلى أنه من المحتمل أن يكون اختفاء الطائرات والقوارب 
على مر الس��نين بسبب س��وء األحوال الجوية والخطأ البشري، حسبما 

أفاد موقع »unilad« البريطاني.
ويغطي ما يسمى بم�ثلث برمودا مساحة 700 ألف كيلومتر مربع من 
المحي��ط وهي منطقة بحرية مزدحمة بش��كل خاص، لذا فإن حاالت 

االختفاء ليست خارجة عن المألوف.
وافترض كروش��يلنيكي أنه نظرًا لكون مثل��ث برمودا بقعة مزدحمة 
م��ن البحر وقريبة م��ن الواليات المتح��دة، فإن ح��االت االختفاء في 
 news.com.au المنطقة ليست غير عادية. وقال كروشيلنيكي لموقع
األس��ترالي في عام 2017: »إنه قريب من خط االس��تواء بالقرب من 
جزء ثري من العالم، أمريكا، وبالتالي لديك الكثير من حركة المرور«.

 السماء تتلون باألحمر 
الدموي وتثير الهلع في الصين

أثار مشهد غريب لسماء حمراء دموية اللون فوق مدينة بالقرب من شنغهاي 
الصينية الهلع والخوف بين السكان.

وُتظهر اللقطات التي التقطها سكان تشوشان الواقعة في مقاطعة تشجيانغ 
بش��رق الصين، تحول س��ماء الليل إلى درجات اللون البرتقالي واألحمر وسط 

طبقة كثيفة من الضباب.
ووثق��ت مقاطع الفيدي��و على منص��ات اجتماعية في الصي��ن الظاهرة التي 

حدثت يوم 7 مايو.
وردًا عل��ى التكهنات التي تداولها النش��طاء على مواق��ع التواصل االجتماعي 
الصينية، أوضح مكتب األرصاد الجوية في تشوش��ان أنه لم يكن ش��يئا خارق 

للطبيعة.
وقال متحدث: »باألمس كان ضبابيًا تمامًا وكانت السحب تتشكل على ارتفاع 

منخفض«، مضيفًا أن »هذه ظاهرة ناتجة عن انكسار الضوء«.
وبحسب وسائل إعالم صينية، وأكدت شركة صيد محلية أن انكسار الضوء جاء 

من أحد قوارب الصيد الخاصة بها.
وقال نائب مدير الش��ركة: »األض��واء الحمراء جاءت من قوارب الصيد الخاصة 

بنا.. قمنا بتشغيلها عند اصطياد سمك الصوري«.
وتابع قائال: »الضوء األحمر انكس��ر من فوق س��طح الماء وس��طع في السماء 
مسببا ظاهرة تشبه السراب.. إنه شائع جدًا خاصة حول المناطق الساحلية«.

وأش��ار بعض مستخدمي اإلنترنت إلى أن السماء الحمراء ظهرت لمدة تسعة 
أيام ف��ي العديد من البلدان عام 1770، والتي ادع��ى العلماء اليابانيون في 

مقال أكاديمي عام 2017 أنها نجمت عن نشاط شمسي هائل.
وردًا على ذلك، قال خبير من فريق أبحاث فيزياء الفضاء بجامعة الصين لعلوم 
األرض في ووهان لوسائل اإلعالم إن النشاط الشمسي والمغناطيسي األرضي 
كان هادئًا يوم السبت ولم تكن هناك حاالت كبيرة في النشاط الشمسي وفقًا 

لسجالت المراقبة، مستبعدًا احتمال حدوث ذلك في تشوشان.

 أطول كلب في العالم
يدخل موسوعة غينيس

منحت موس��وعة غينيس لألرقام القياسية، الكلب الدانماركي 
الضخ��م )Great Dane( “زوس”، وعمره س��نتان، لقب أطول 
كلب في العالم، إذ يبلغ طوله 1.046 متر، ويعيش في مدينة 
بيدفورد، بوالية تكساس األمريكية. وحصل زوس رسميًا على 
هذا اللقب في 22 مارس، عقب قياس الطبيب البيطري طوله 

من المخلب إلى الكتف، وتثبيته.
تق��ول مالك��ة الكلب بريتان��ي ديفيس، إنه��ا لطالما حلمت 
بامتالك كل��ب دنماركي ضخم ُيدع��ى زوس، وكانت فرحتها 
ال توصف عندما جلب لها ش��قيقها الجرو بعد 8 أس��ابيع من 
والدت��ه فقط. ورغ��م أّن حجمه الكبير أقلقه��ا بداية، إال أنها 

سرعان ما وقعت في حبه، بحسب سي إن إن عربية.
ووصفت ديفيس زوس لموسوعة غينيس لألرقام القياسية أّن 
“حجمه كان كبيرًا بالنس��بة لجرو، منذ أن وقعت عيناها عليه 

للمرة األولى. كانت مخالبه ضخمة”.
ويش��مل النظام الغذائي األولمبي الذي يتبعه زوس 12 كوبًا 
من طعام الكالب “جنتل جاينتس” يوميًا، باإلضافة إلى بيض 
مقل��ي، وعصي��ر طعام، أم��ا لعبته المفضلة فه��ي مكعبات 

الثلج، بحسب ديفيس.
وأصب��ح العمالق البن��ي والرمادي اللون راهنًا أحد المش��اهير 
المحليين، إذ حظي باهتمام كبير ومعاملة مميزة لدى زيارته 

وديفيس سوق داالس فارمر.
 وأشارت ديفيس إلى أّن “التعليقات التي نسمعها غالبًا هي: 
أووو، ه��ذا حصان! أو هل يمكنني ركوبه؟ أو هل لديه س��رج؟ 
أما اإلجابة على هذه األس��ئلة فهي ال، دومًا”. وبحس��ب نادي 
American Kennel Club، تتحّدر س��اللة الكالب الدنماركية 

الضخمة من كالب الصيد في العصور الوسطى.

علماء يطورون طريقة »ثورية« لعالج السرطان
يعكف باحثون على تطوي��ر طريقة »ثورية« لعالج 
أمراض الس��رطان، من خالل إدخال عناصر مجهرية 
وموج��ة مغناطيس��يًا إلى دم المري��ض حتى تقوم 
بمهاجمة األورام الموجودة في الثدي والبروس��تات 

وغيرهما.
وبحس��ب صحيف��ة »الغاردي��ان«، ف��إن المش��روع 
الذي يش��رف عليه باحث��ون من جامعة »ش��يفلد« 
البريطانية، يعتمد على المعارف التي تراكمت في 

مجالين طبيين اثنين.
وأول هذين المجالين هو الفيروسات، ال سيما التي 
تق��وم بمهاجمة األورام، في حين يتمثل الثاني في 
بكتيري��ا التربة الت��ي يجري االعتم��اد عليها ألجل 

إقامة المجال المغناطيسي لألرض.
وتش��رح مونيت��ا موتان��ا، الباحث��ة المش��اركة في 
المش��روع، أن الطريق��ة واضح��ة ومباش��رة وه��ي 
اس��تخدام البكتيري��ا بمثابة دواء لس��رطاني الثدي 

والبروستات وأورام أخرى.
وتابع��ت أن الطريق��ة تق��وم عل��ى أخ��ذ فئة من 
البكتيري��ا التي تهاجم األورام بش��كل طبيعي »ثم 
نطور طرقًا حت��ى نجعلها قادرة عل��ى الوصول إلى 
األورام الداخلي��ة، وذل��ك باالعتماد عل��ى البكتيريا 

التي تحدث المغناطيس«.
وأك��دت الباحث��ة أن هناك أم��اًل واع��دًا بالفعل في 
أن تتمك��ن ه��ذه المقاربة العالجية ف��ي التصدي 

للس��رطان الذي يودي بحياة ماليين األش��خاص كل 
سنة.

وهذه الفيروس��ات المضادة للس��رطان التي يعمل 
عليها الباحثون، تعرف بالفيروسات المحللة للورم، 

أي تدفعها للتحلل، وهي موجودة بشكل طبيعي.
وم��ن الممك��ن أيض��ا إدخ��ال تعدي��ل عل��ى هذه 
الفيروس��ات، ألج��ل زي��ادة نجاعته��ا ف��ي العالج، 
ولتقلي��ل احتم��ال إصابته��ا للخالي��ا الصحية قدر 

اإلمكان.
وبعد اإلصابة بفيروس محلل لألورام، سيحدث نوع 
م��ن االنش��قاق أو االنفجار في خلية الس��رطان، ثم 

تموت.

 ماسك: »إذا مت بظروف
 غامضة سرتني معرفتكم«

كعادت��ه فاج��أ الملياردير األمريكي إيلون ماس��ك، متابعي��ه على تويتر 
بتغري��دة مثيرة متحدثًا عن موته في ظ��روف غامضة، ما أثار موجة من 
التعليق��ات والتكهن��ات حول ما يعني��ه، خاصة أن ه��ذا التلميح جاء بعد 
س��اعات على تحذير روس��ي وجهه رئيس وكالة الفضاء ديمتري روغوزين 
له. فقد كتب ماس��ك أمس على حس��ابه الذي يتابعه أكثر من 91 مليونًا 

»إذا مت في ظروف غامضة، فقد سرني التعرف إليكم«.
وأت��ى ذلك، بع��د تغريدة أخ��رى تحدث فيها ع��ن رس��الة روغوزين التي 
وجهها لإلعالم الروس��ي أم��س األول، والتي حذر فيه��ا المدير التنفيذي 
لش��ركة تسال، وحمله مس��ؤولية أفعاله بأوكرانيا، في إش��ارة إلى تزويد 
ب��الده بخدمة إنترنت مجانية س��اعدت القوات األوكراني��ة في ماريوبول، 
حسب ادعائه. وعّلق رجل األعمال األمريكي الشهير على كالم األخير قائاًل 
»كلمة نازي ال تعني ما يبدو أنه يعتقد أنها تعنيه«، وذلك في إشارة إلى 
البيان الذي تحدث فيه المس��ؤول الروس��ي عن تزوي��د القوات األوكرانية 

وقوات آزوف التي وصفها بالنازية باإلنترنت.

اشترت تمثااًل بثمن بخس
واكتشفت أنه قطعة أثرية ثمينة

اش��ترت ام��رأة تمث��ااًل لرأس إنس��ان بثمن »بخ��س« ال يتجاوز عش��رات 
الدوالرات، ثم اكتشفت الحقًا أنها أصبحت تمتلك قطعة أثرية ثمينة من 
العصر الروماني. وحصلت لورا يون��غ، وهي تاجرة أمريكية لقطع الديكور 
القديم��ة، عل��ى المنحوت��ة بس��عر 35 دوالرًا، من معرض تح��ف بمدينة 
أوس��تن التابعة لوالية تكس��اس، لكنها لم تكن تعلم أن تاريخها يعود 
إل��ى نحو ألفي عام. وتقول ل��ورا، إن التمثال المنحوت من الرخام األبيض 
الذي يزن 23 كيلوغرامًا، كان على األرض تحت طاولة عرض، مضيفة أنه 

كان يبدو قديمًا بشكل واضح.
وف��ي وقت الحق، اكتش��فت لورا عبر البحث أنها اش��ترت قطعة من عصر 
جولي��و كالودي��ان الروماني، تجس��د السياس��ي والقائد العس��كري نيرو 
كالوديوس دروسوس. وتأكدت من اكتشافها عندما عرضت صور التمثال 
ومواصفات��ه عل��ى أصدقاء لها ف��ي دار مزادات بلندن، الذي��ن أكدوا على 
ِقدم��ه بالفع��ل. وتبين الحق��ًا أن تمثال الرأس مدرج ضمن س��جل يصل 

عمره إلى مئة عام، صدر عن متحف الفن األلماني.
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 أناشد بسرعة 
تسليمي وحدة سكنية

أناش��د وزير اإلسكان المهندس باس��م بن يعقوب الحمر بأن 
ينظ��ر في حالتي حيث إنني قدمت للحصول على بيت إس��كان 
س��نة 1997، ثم قمت بتبديل الطلب إلى قرض إسكان، لكن 

حصلت على مبلغ قليل لم أتمكن به من شراء وحدة سكنية.
وق��ررت العودة لطلب بيت اإلس��كان، لكن ت��م إبالغي بأنني 
بلغ��ت 50 عامًا وليس لي فرصة ف��ي التقديم، فقررت تقديم 
طلب باس��م زوجتي فلم يتم احتساب السنين الماضية، علمًا 
بأنه ص��در توجيه باحتس��اب المدد الس��ابقة، ولكن لم يتم 

تطبيق هذا القرار على حالتي.
وحضرت لجنة إلى ش��قتي القديمة وأوصوا بضرورة تسليمي 
وحدة سكنية ألن الشقة آيلة للسقوط وال تتسع لعدد األسرة 
الكبي��ر حيث إنن��ي أعول أس��رة مكونة من 9 أش��خاص ولدي 

ثالثة أطفال من ذوى االحتياجات الخاصة، وأنا مقعد.
أرجو النظر في طلب زوجتي وسرعة تسليمي وحدة سكنية.

البيانات لدى المحرر
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138 طالبة يظهرن قدرات الفتة 
في حفظ وتالوة القرآن الكريم

أسهم مش��روع »اقرأ وارتِق« بمدرسة سترة اإلعدادية للبنات 
في إبراز ق��درات الفتة في حفظ وتالوة القرآن الكريم ل� 138 
طالبة، تعزيزًا لصلة الناش��ئة بدينهم اإلسالمي وما يتضمنه 
من مبادئ جليلة ومعارف قيمة، تحقيقًا ألهداف وزارة التربية 

والتعليم في هذا المجال.
وأوضحت مديرة المدرس��ة زهرة الحداد أن هذا المش��روع قد 
أس��هم في اكتش��اف أصوات رائع��ة في الت��الوة، وحقق نقلة 
نوعية في قدرات الطالبات، وخاص��ًة في معالجة األخطاء في 

مخارج الحروف، والتعّرف على األحكام المهمة.
وأشارت المشرفة على المشروع المعلمة صديقة السيد صالح 
إلى أنه في إطار هذا المشروع تم تنفيذ مسابقة على مستوى 
م��دارس مملكة البحرين ف��ي حفظ ٣٠ آية من س��ورة يس، 
وانتهت بفوز الطالبة مريم محمد مهدي من األول اإلعدادي، 
ومري��م جعفر عباس من الثاني اإلعدادي، وبتول حس��ن علي 
من الثالث اإلعدادي، والطالب عبد الرحمن وّضاح من مدرسة 

مدينة عيسى اإلعدادية للبنين.

 »المبّرة الخليفية« تفتح باب التسجيل
لمنح الطب بالكلية الملكية للجراحين

أعلنت مؤسس��ة المب��رة الخليفي��ة عن بدء 
مرحل��ة تقدي��م الطلب��ات للمنح الدراس��ية 
الُمقدمة باس��م المغفور له صاحب الس��مو 
الملك��ي األمير خليفة بن س��لمان آل خليفة 
ومنحة سمو الش��يخة موزة بنت حمد للطب 
طّي��ب اهلل ثراهما، وذلك على مدى 11 يومًا 

اعتبارًا من 29 مايو وحتى 8 يونيو 2022.
وس��تتم عملية اختي��ار الطلبة بع��د اجتياز 
المتقدمين لعدة مراحل، حيث س��يتأهلون 
بن��اء عل��ى التحصي��ل األكاديمي بنس��بة ال 
تقل ع��ن 98% واجتياز المقابلة الش��خصية 
باإلضافة إلى اإلنجازات واألعمال التطوعية 

المقدمة.
وقد كش��فت مؤسس��ة المبرة الخليفية عن 
توقي��ع مذكرة تفاه��م مع الكلي��ة الملكية 
للجراحي��ن ف��ي أيرلندا لتوفير منح دراس��ية 
إضافية ضم��ن إطار برنام��ج »رايات« لمدة 
5 أع��وام. وهو ما ش��أنه أن ُيس��اهم بإدراج 
المزيد من الطلبة الراغبين بدراس��ة الطب. 
وبإمكان الراغبي��ن بالتقديم لبرنامج رايات 

للمنح الدراسية ملء اس��تمارة التقديم عبر 
موق��ع المؤسس��ة اإللكتروني، حيث س��يتم 
اإلعالن ع��ن فتح باب التس��جيل في الفترة 

القادمة.
وأعربت رئيس مجلس أمناء مؤسسة المبّرة 
الخليفية س��مو الش��يخة زين بن��ت خالد آل 
خليفة عن بالغ سعادتها بفتح باب التسجيل 
لمنح الطب في برنامج رايات للمنح الدراسية 
خالل الفترة المقبلة، مؤكدة سموها أن إقبال 
المزيد من الطلبة البحرينيين للحصول على 
مؤهل جامعي يبشر بجيل قادم من الشباب 
الواعي والمثقف. وأضافت بقولها: »يس��رنا 
أن نعل��ن ع��ن تجديد ش��راكتنا م��ع الكلية 
الملكية للجراحين في أيرلندا والتي ستتميز 
بزيادة عدد المنح الدراس��ية المقدمة، حيث 
تمكن الطلب��ة – في األعوام الماضية – من 
إثبات جدارتهم وتفوقهم العلمي بش��هادة 
إدارة الجامعة. وهو ما يتماش��ى مع أهداف 
مؤسسة المبرة الخليفية بشكل عام وبرنامج 
»رايات« باألخص والمتمثلة بخلق جيل واٍع 

ومثقف متسلح بالعلم والمعرفة وقادر على 
مواجهة التحديات لإلسهام بشكل فّعال في 

المجتمع ودفعه نحو التقدم والتطور«.
يذك��ر أن برنامج رايات للمنح الدراس��ية هو 
أحد أبرز برامج مؤسس��ة المب��رة الخليفية، 
وق��د تم إطالقه في ع��ام 2011، وهو يأتي 
ضم��ن إط��ار رس��الة المؤسس��ة الرامي��ة 
إل��ى تمكي��ن الش��باب وتنمي��ة مهاراتهم 
العلمية والعملية ف��ي مختلف التخصصات 
والمجاالت. ويسعى البرنامج إلى توفير منح 
دراس��ية للتعليم األكاديمي، باإلضافة إلى 
تنظيم ورش عمل ودورات تعليمية على مدار 
العام الدراس��ي وخلق ف��رص عمل تدريبية 
ف��ي القط��اع الحكوم��ي والخ��اص به��دف 
تطوي��ر المه��ارات الالزمة وتزوي��د الطلبة 
باألخالقي��ات الالزمة للعمل. وكذلك يهدف 
البرنام��ج إلى تعزي��ز مفاهيم المس��ئولية 
االجتماعية تجاه الوط��ن وحث الطلبة على 
المش��اركة ف��ي األعم��ال التطوعية لخدمة 

المجتمع.

بالتعاون مع كلية تشارلستون ومشاركة 13 طالبة 

جامعة البحرين تختتم برنامج الكتابة اإلبداعية
أك��دت رئيس��ة جامع��ة البحري��ن الدكت��ورة 
جواه��ر بن��ت ش��اهين المضحك��ي، أهمي��ة 
حصول الطالب الجامعي على نصيب وافر من 
التدريب والصقل إلى جانب المسارات العلمية 
األكاديمية وذلك الستكمال جوانب شخصيته 

ومهاراته.
ج��اء ذل��ك عل��ى لس��ان عمي��د كلي��ة اآلداب 
الدكت��ور عبدالعزيز محمد بوليل��ة، الذي نقل 
تحيات رئيس��ة الجامعة وتهانيه��ا للطالبات 
الالتي أنهين برنام��ج الكتابة اإلبداعية، كما 
تقدمت بالشكر الجزيل إلى كلية تشارلستون، 
الس��تمرارها في التعاون مع جامعة البحرين، 
بما أس��هم ف��ي تأهيل مجموعة من الش��باب 
البحريني للتعمق في اإلبداع األدبي، ومعرفة 
مفاتيحه، وقالت إن هذا جزء أصيل من رسالة 
الجامع��ة التي تس��عى إلى تكامل ش��خصية 

الطالب.
ومن جانبه، أش��اد أس��تاذ الكتاب��ة اإلبداعية 
في كلي��ة تشارلس��تون الدكت��ور بريت لوت، 
بالمؤلفين الش��باب الطموحي��ن من جامعة 
البحري��ن، خالل فعالية خت��ام برنامج الكتابة 
اإلبداعي��ة بالتع��اون م��ع كلية تشارلس��تون 
بالواليات المتحدة األمريكية، يوم أمس األول 

األحد في مركز اإلعالم بالصخير.
ونظمت كلية اآلداب برنامج الكتابة اإلبداعية 
لجميع طلبة الجامعة الراغبين في المشاركة، 
حيث وق��ع االختيار على 13 طالبًة للمش��اركة 
في البرنامج هذا العام في فئتي كتابة الشعر 
واألدب القصصي. واس��تمر البرنامج من شهر 
فبراير وحتى ش��هر مايو، تلق��ى فيها الطلبة 
التدري��ب على ي��د طلبة الدراس��ات العليا في 

الكلية األمريكية.
وألقى نائب الرئيس لخدمة المجتمع وشؤون 
الخريجي��ن الدكت��ور محمد صال��ح األنصاري، 
كلمة أعرب فيها عن اعتزاز الجامعة بالمواهب 
الطالبي��ة في جميع التخصص��ات، ومن بينها 
التخصص��ات األدبية، كما أثن��ى على التعاون 
مع كلية تشارلس��تون األمريكي��ة، التي درَّبت 
مجموعة م��ن طالبات الجامعة عل��ى الكتابة 

اإلبداعية.
وأش��اد عميد كلية اآلداب الدكت��ور عبدالعزيز 
محم��د بوليلة، بالنج��اح الذي حقق��ه برنامج 
الكتاب��ة اإلبداعي��ة خ��الل الس��نوات الخمس 
الماضية، حيث بدأ ألول مرة في العام 2018م.

وأض��اف أن البرنامج حقق نجاحه عبر تش��جيع 
الكتاب��ة اإلبداعي��ة، ونش��ر كتاب��ات الطلب��ة 
القصصية والش��عرية في كت��اب تتم طباعته 

ويجري توزيع��ه في الوالي��ات المتحدة ودول 
العال��م، إذ قام��ت كلي��ة تشارلس��تون بجمع 
أعم��ال الطلبة في كتاب خاص عنوانه: »تحت 
 Under the Bahraini( البحريني��ة«  الس��ماء 
والقص��ة،  الش��عر،  بي��ن  ع��ت  تنوَّ إذ   )Sky

والنصوص اإلبداعية األخرى.
الطلب��ة  تكري��م  عل��ى  البرنام��ج  واحت��وى 
المش��اركين م��ن العامي��ن 2020 و2021م، 
باإلضافة إلى االس��تماع إل��ى األعمال األدبية 

للطلبة المشاركين للعام الجاري.
وحض��ر اللقاء، م��ن كلية تشارلس��تون طلبة 

الدراس��ات العليا المش��رفين عل��ى البرنامج، 
لورن تش��امبرز، وإلسي الس��ك، ومن السفارة 
األمريكية بالمنامة مس��ؤولة الشؤون العامة 
بالس��فارة، لين��دا مكمولي��ن، ومنس��ق المنح 
والبرنام��ج ف��ي الس��فارة علي س��وار، وحضر 
من جامع��ة البحرين نائ��ب الرئيس لخدمات 
تقنية المعلومات والش��ؤون اإلدارية والمالية 
الدكتور أسامة عبداهلل الجودر، ونائب الرئيس 
للبرامج األكاديمية والدراس��ات العليا الدكتور 
محمد رض��ا ق��ادر، والمحاضرة بمرك��ز اللغة 

اإلنجليزية ديان بريور.

3 طالب ثانوي يطلقون مشروع 
اإلشارة الضوئية المطّورة

أطلق الطالب حس��ين عبداألمير عبداهلل، وحيدر حس��ين علي، 
وفهد س��عود المطوع، من مدرسة الش��يخ عبداهلل بن عيسى 
الثانوية الصناعية للبنين، مش��روع تطوير اإلش��ارة الضوئية 
المس��تخدمة في مملكة البحرين، وذلك بإضافة عّداد رقمي 
يتيح للسائقين التعرف على الوقت المتبقي لكل لون ضوئي، 
قب��ل االنتقال للون اآلخر، للمس��اهمة في الح��د من الحوادث 

المرورية.
وق��ال الط��الب إنه تم تش��كيل الفريق المنفذ للمش��روع مع 
بداية العام الدراس��ي الجاري، برئاس��ة األس��تاذ عيس��ى عبد 
الحس��ن أحم��د، ونائبه األس��تاذ محمد مهدي حس��ن، ضمن 
جه��ود قس��م اإللكترونيات بالمدرس��ة الستكش��اف القدرات 
الطالبية اإلبداعية، لالس��تفادة منها في المش��اريع العلمية 
المبتك��رة والنافع��ة، وإش��راكهم ف��ي المس��ابقات المحلية 

والدولية، تعزيزًا لمستواهم األكاديمي.
وأشاروا إلى أنهم قاموا في البداية بتحديد المصادر والموارد 
الت��ي يحتاجه��ا الفريق، ث��م تنفيذ المش��روع المك��ّون من 
دوائ��ر إلكترونية من تصنيعهم، مع تصميم نموذج اإلش��ارة 
الضوئية الخشبي بالتعاون مع قسم النجارة بالمدرسة، ومن 
ثم البدء في مرحلة التش��غيل واستكشاف األخطاء والتعديل 
على الدائ��رة اإللكترونية، وبعدها مرحلة تجميل المش��روع، 

تمهيدًا لعرضه للزوار.
 وأوضح��وا أن العمل على المش��روع اس��تغرق فصاًل دراس��يًا 
كاماًل، تمكنوا خالله من اكتس��اب مهارات متقدمة في مجال 
اإللكتروني��ات مث��ل اللح��ام والفحص والقياس واستكش��اف 
األخط��اء، كما ط��وروا مهارات عدي��دة مثل التمك��ن اللغوي 

والثقافة التكنولوجية والعمل الجماعي.
ويأت��ي ذل��ك ضمن التطبيق��ات العملي��ة النوعي��ة الداعمة 
للتحصيل العلمي بمدارس التعليم الفني والمهني الثانوية، 

بإشراف مباشر من وزارة التربية والتعليم.

 السفارة األمريكية و»كّتاب البحرين« 
تنّظمان قراءة للمشاركين ببرنامج الكتابة اإلبداعية

اس��تضافت سفارة الواليات المتحدة في المنامة 
فعالي��ة قراءة لألعمال األدبي��ة للطالب التي تم 
تطويره��ا وكتابته��ا تحت إش��راف البروفيس��ور 
بري��ت لوت، أس��تاذ اللغ��ة اإلنجليزي��ة في كلية 
تشارلس��تون األمريكي��ة و ذلك ف��ي الثامن من 
ماي��و الج��اري. ويزور البروفيس��ور ل��وت البحرين 

ف��ي الفترة م��ن 5 إلى 11 ماي��و لتقديم برنامج 
للكتابة اإلبداعية، وذلك بالتعاون بين الس��فارة 
األمريكية وكلية تشارلستون وجامعة البحرين. 

 وقد ت��م تنظيم القراءة بالتنس��يق مع مجموعة 
دائرة كتاب البحرين بفندق ويس��تن حيث حضر 
الفعالي��ة حوالي 40 مدعوًا م��ن مجموعة دائرة 

كّتاب البحرين وضيوف من جانب الكّتاب الشباب 
والذين استمعوا إلى قراءات من األعمال األدبية 

للطالب. 
حضر الحفل منّسق برنامج الكتابة اإلبداعية في 
جامعة البحرين ديان بريور ونائب رئيس البعثة 

بالسفارة األمريكية مارغريت ناردي.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/05/10/watan-20220510.pdf?1652161324
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/05/10/watan-20220510.pdf?1652161324
https://alwatannews.net/article/1004759
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

أعلــن البنــك الدولــي عــن قائمــة أفضــل عشــرين دولة مــن ضمنها 
أنشــطة  فــي مؤشــر ســهولة ممارســة  األكثــر تحســنًا  البحريــن، 
األعمــال )Doing Business  2020( مــن أصــل 190 دولــة يضمهــا 
المؤشــر الــذي ســيصدر فــي تقريــر األعمــال 2020 بنهايــة أكتوبر 
المقبــل. وقــال وزيــر الصناعة والتجارة والســياحة، زايــد الزياني 
إن اإلنجــاز جاء انعكاًســا لتوجهــات الحكومة الهادفــة إلى تنويع 
مصــادر الدخــل ودعــم االقتصــاد الوطنــي؛ ونجــاح تلــك الجهــود 
في الدخول في قائمة أفضل 20 دولة األكثر تحســًنا في مؤشــر 
ســهولة ممارســة أنشــطة األعمــال فــي تصنيــف التقريــر الجديــد 

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

 توّقع ممثلون عن مصانع وشركات 
التبــادل  فــرص  نجــاح  تايوانيــة 
التجــاري بين البحرين وتايوان من 
خــال العــروض التــي طرحــت في 
“معــرض االســتثمار والتجــارة فــي 
تايوان 2019” الذي تم تنظيمه في 
مركــز الخليــج الدولــي للمؤتمــرات 

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

الصناعيــة المشــاركة إلــى إمكانيــة 
رفع التبــادل التجاري بين البحرين 
وتايــوان لما يزيد على 120 مليون 

ا.  دوالر سنويًّ
التجــاري  المركــز  مديــر  وأبلــغ 
وانــغ  وودي  اإلقليمــي،  التايوانــي 
“البــاد”، أنهــم يســتهدفون أســواق 
مــن  انطاقــا  األوســط  الشــرق 

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

شــخصيات  مــن  حافــل  حضــور  وســط 
سياســية وأمميــة ودبلوماســية، عقــد فــي 
منتــدى  بنيويــورك،  المتحــدة  األمــم  مقــر 
“رؤى البحريــن.. رؤى مشــتركة لمســتقبل 
ناجــح”، الــذي نظمه ديوان صاحب الســمو 
الملكــي رئيــس الــوزراء، للعــام الثاني على 
التوالــي، علــى هامش اجتماعــات الجمعية 
شــعار  تحــت  المتحــدة،  لألمــم  العامــة 
“القيــم المطلوبــة لتحقيــق أهــداف التنمية 

المستدامة”.ونيابة عن رئيس الوزراء صاحب 
آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو 
خليفة، ألقى وزير شؤون مجلس الوزراء محمد 
المطوع كلمة ســمو رئيس الوزراء في المنتدى، 
وطالــب فيهــا المجتمــع الدولــي بأن يكــون أكثر 
إيجابيــة وقــوة في مواجهة ومعالجة مســببات 
زعزعة األمن واالستقرار، كما دعا سموه األمين 
العــام لألمــم المتحــدة إلــى تبني تعيين ســفراء 

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

تتويج “روز شيليمو” بفضية ماراثون السيداتتتويج السينما العربية“الحرب الخفية” تربك إيرانمنع استخدام الفائدة الثابتةالحواج تقاضي نائبة “مزعجة”
نشرت المحامية فاطمة الحواج  «

تغريدة عبر حسابها في موقع 
التواصل االجتماعي )تويتر( قررت 
فيها أنها تقدمت بشكوى جنائية 

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

المصرية، إلى جانب كوكبة من نجوم 
السينما، بينما كان للسينما العربية 

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

أعلنت شركة ألمنيوم البحرين “ألبا”، 
عــن إنشــاء أول مصنــع مــن نوعــه 
لمعالجــة بقايــا بطانــة خايــا الصهر 

والبحريــن.  الخليــج  منطقــة  فــي 
ويأتــي قــرار إنشــاء مصنــع معالجة 
بقايــا بطانــة خايــا الصهــر نتيجــة 
لتضافر الجهود بين “ألبا” والمجلس 

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

أكد  رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة حرص 
الحكومــة على تشــجيع ودعم االســتثمار 
وتنويــع مصــادر الدخــل بمــا يســهم فــي 

اســتمرار دوران عجلــة البنــاء والتنميــة، 
الوطنــي  لاقتصــاد  االســتقرار  وتحقيــق 
ودفعــه إلــى مســتويات اكثــر تقدمــا مــن 

النمو المستدام.
الحكومــة  مواصلــة  إلــى  ســموه  وأشــار 
لجهودها في إقامة مزيد من المشروعات 

التنميــة  مســيرة  تدعــم  التــي  الخدميــة 
المســتدامة وتســهم فــي االرتقــاء بجودة 
وكفــاءة الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن، 
منوهــًا ســموه إلى ما تحظى بــه إنجازات 
المملكة في هذا المجال من إشادة دولية 

متميزة.

جــاء ذلــك خــال اســتقبال ســموه بقصــر 
القضيبيــة أمــس عــددا مــن أفــراد العائلــة 
المســؤولين  وكبــار  الكريمــة  المالكــة 
بالمملكــة، حيــث تطــرق ســموه معهم إلى 
عــدد مــن الموضوعــات المرتبطة بالشــأن 

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

تشجيع االستثمار وتنويع مصادر الدخل
ســمو رئيس الوزراء: إقامة مزيد من المشروعات الداعمة لمسيرة التنمية

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء مستقبال عددا من أفراد العائلة المالكة الكريمة وكبار المسؤولين بالمملكة

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

جانب من منتدى “رؤى البحرين.. رؤى مشتركة لمستقبل ناجح” في نيويورك

الرياض ـ واس، العربية نت

ذكــرت وكالة األنبــاء الســعودية )واس(، 
الملكــي،  بالحــرس  اللــواء  أن  أمــس، 
عبدالعزيــز بــن بــداح الفغــم، توفــي إثــر 
إطــاق النار عليه مــن جانب صديق إثر 

خاف شخصي.
ونعــت عائلــة الفغــم فــي ســاعة مبكــرة 
اللــواء  الفقيــد  األحــد،  صبــاح  مــن 

عبدالعزيز الفغم، حارس خادم الحرمين 
الشــريفين، الملــك ســلمان، الــذي ضجت 
االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  برحيلــه 
في الســعودية. وأضفى “حارس الملوك” 
مهمــة  علــى  الفغــم  عبدالعزيــز  اللــواء 
حماية الشــخصيات المهمــة حول العالم 

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

كشــفت مصــادر مطلعــة ومتطابقــة عــن 
اســتدعاء حكومــة قطر وتركيــا لليمنية 
توكل كرمان بتاريخ 24 سبتمبر الجاري 
بهــدف  بالدوحــة،  الوجبــة  قصــر  فــي 
االســتماع لنتائــج لقاءاتها في االجتماع 
السابع عشر للحاصلين على جوائز نوبل 
صحيفــة  ذكــرت  مــا  وفــق  بالمكســيك، 

“الرياض” السعودية، أمس.

وبحســب المصادر المقربة من الحكومة 
القطريــة ُكلفــت تــوكل كرمــان مــن قبــل 
القيــادة القطريــة بالمشــاركة والتنســيق 
موضــوع  إلثــارة  المقــررة  للحملــة 
الســعودي جمــال خاشــقجي،  المواطــن 
الســعودي  القضــاء  بنزاهــة  والتشــكيك 
ودعــم المواطنيــن المغــرر بهــم بالخــارج 

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا

P  12

Link

Link

P  3

Link

Link

Link

P  4

Link

ضمـــن حـــرص وتوجيهـــات محافـــظ 
المحافظـــة الجنوبيـــة، ســـمو الشـــيخ 
خليفـــة بن علي بن خليفـــة آل خليفة، 
الجنوبيـــة  المحافظـــة  فريـــق  قـــام 
لمنطقـــة  تفقديـــة  بزيـــارة  الميدانـــي 
مدينـــة عيســـى، وذلـــك ضمـــن جهـــود 
المحافظـــة الجنوبيـــة لاطـــاع علـــى 
أبـــرز احتياجـــات المواطنين الخدمية 
والتنمويـــة، بحضـــور عـــدد مـــن أهالي 

مدينة عيسى.
وأثنـــاء الزيـــارة قام فريـــق المحافظة 
أبـــرز  بمتابعـــة  الميدانـــي  الجنوبيـــة 
الخدمات التي تلبي احتياجات أهالي 

منطقة مدينة عيســـى في المجمعات 
التاليـــة: 808، 809، 812، من الناحية 
الخدمية واالجتماعية والتنموية، كما 
تم متابعة مشـــروعات البنية التحتية 

ومشاريع الطرق الداخلية، إضافة إلى 
صيانة المرافق العامـــة لتوفير أفضل 
الخدمـــات، وذلك بالتنســـيق مع وزارة 
األشغال وشؤون البلديات والتخطيط 

العمراني، وبلديـــة المنطقة الجنوبية. 
مـــن جانبـــه، أكـــد رئيس قســـم متابعة 
بالمحافظـــة  والبحـــوث  الخدمـــات 
الجنوبيـــة محمـــد عيســـى النعيمي أن 

الزيـــارة التفقديـــة تأتـــي مـــن منطلـــق 
المحافظـــة  محافـــظ  ســـمو  حـــرص 
الجنوبية في تحقيق التنمية الشاملة 
المحافظـــة،  مناطـــق  مختلـــف  فـــي 

وذلك من خـــال االرتقـــاء بالخدمات 
تنفيذهـــا  علـــى  والحـــرص  المقدمـــة 
بالجـــودة العالية بمـــا يعود بالنفع على 
فـــي  والمقيميـــن  المواطنيـــن  جميـــع 
نطـــاق المحافظـــة الجنوبية.  يذكر أن 
الزيـــارات الميدانية تعد إحدى قنوات 
المحافظـــة ولها دور فعـــال في تعزيز 
التواصل الميداني لتلمس احتياجات 
وماحظات األهالي عن قرب للوقوف 
واالطـــاع على مســـتجدات وأوضاع 
المشـــروعات  ومتابعـــة  المناطـــق 
التـــي تعكـــس الـــدور الخدمـــي البـــارز 
بمـــا يعكـــس الصـــورة التنمويـــة التـــي 

تشهدها مختلف مناطق المحافظة.

local@albiladpress.com03

المنامة - وزارة الداخلية

فريق “الجنوبية” الميداني يتفقد احتياجات أهالي مدينة عيسى
ضمن توجيهات سمو الشيخ خليفة بن علي لالرتقاء بالخدمات

أحمد بن معيوف الرميحي

تقديم الطلبات للمنح الدراسية الُمقدمة باسم  سمو األمير 
خليفة بن سلمان وسمو الشيخة موزة بنت حمد رحمهما اهلل للطب

يستمر حتى 8 يونيو المقبل... “المبّرة الخليفية”:

سمو الشيخة زين: إقبال المزيد من الطلبة للحصول على مؤهل جامعي يبشر بجيل واٍع

أعلنت مؤسسة المبرة الخليفية عن بدء مرحلة تقديم الطلبات للمنح الدراسية 
الُمقدمــة باســم المغفــور لــه صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل 
خليفــة ومنحة ســمو الشــيخة مــوزة بنت حمد للطــب طّيــب هللا ثراهما، وذلك 

على مدى 11 يوًما اعتباًرا من 29 مايو 2022 وحتى الثامن من يونيو 2022.

وستتم عملية اختيار الطلبة بعد اجتياز 
المتقدمين عدة مراحل، حيث سيتأهلون 
بنـــاء علـــى التحصيـــل األكاديمي بنســـبة 
المقابلـــة  واجتيـــاز   %  98 عـــن  تقـــل  ال 
اإلنجـــازات  إلـــى  باإلضافـــة  الشـــخصية 

واألعمال التطوعية المقدمة.
وكشـــفت مؤسســـة المبرة الخليفية عن 
توقيـــع مذكرة تفاهم مـــع الكلية الملكية 
منـــح  لتوفيـــر  أيرلنـــدا  فـــي  للجراحيـــن 
دراســـية إضافيـــة ضمـــن إطـــار برنامـــج 
“رايـــات” لمـــدة خمســـة أعـــوام، وهـــو ما 
مـــن  المزيـــد  بـــإدراج  ُيســـاهم  شـــأنه أن 

الطلبة الراغبين بدراسة الطب.

لبرنامـــج  الراغبيـــن بالتقديـــم  وبإمـــكان 
رايـــات للمنـــح الدراســـية ملء اســـتمارة 
التقديم عبر موقع المؤسسة اإللكتروني، 
حيـــث ســـيتم اإلعـــان عـــن فتـــح بـــاب 

التسجيل في الفترة المقبلة.
وأعربـــت رئيس مجلس أمناء مؤسســـة 
المبّرة الخليفية  سمو الشيخة زين بنت 
خالـــد آل خليفة عن بالغ ســـعادتها بفتح 
باب التســـجيل لمنح الطـــب في برنامج 
الفتـــرة  فـــي  الدراســـية  للمنـــح  رايـــات 
المقبلة، مؤكدة ســـموها أن إقبال المزيد 
مـــن الطلبـــة البحرينيين للحصـــول على 
مؤهـــل جامعـــي يبشـــر بجيـــل قـــادم من 

الشباب الواعي والمثقف.
وأضافـــت: “يســـرنا أن نعلن عـــن تجديد 
شراكتنا مع الكلية الملكية للجراحين في 
أيرلندا والتي ستتميز بزيادة عدد المنح 
الدراســـية المقدمـــة، حيث تمكـــن الطلبة 
– فـــي األعـــوام الماضيـــة – مـــن إثبـــات 
جدارتهم وتفوقهم العلمي بشهادة إدارة 
الجامعـــة، وهـــو ما يتماشـــى مـــع أهداف 
مؤسسة المبرة الخليفية عموما وبرنامج 
“رايات” خصوصـــا والمتمثلة بخلق جيل 
واٍع ومثقـــف متســـلح بالعلـــم والمعرفـــة 
وقادر على مواجهة التحديات؛ لإلســـهام 
بشـــكل فاعل فـــي المجتمـــع ودفعه نحو 

التقدم والتطور”.
يذكر أن برنامج رايات للمنح الدراســـية 
هـــو أحـــد أبـــرز برامـــج مؤسســـة المبـــرة 
الخليفيـــة، وقـــد تـــم إطاقـــه فـــي العام 
رســـالة  إطـــار  ضمـــن  ويأتـــي   ،2011
المؤسســـة الراميـــة إلى تمكين الشـــباب 

وتنميـــة مهاراتهم العلميـــة والعملية في 
مختلف التخصصات والمجاالت. 

منـــح  توفيـــر  إلـــى  البرنامـــج  ويســـعى 
دراســـية للتعليـــم األكاديمـــي، باإلضافة 
إلى تنظيم ورش عمل ودورات تعليمية 
على مـــدار العام الدراســـي وخلق فرص 
عمـــل تدريبيـــة فـــي القطـــاع الحكومـــي 
المهـــارات  تطويـــر  بهـــدف  والخـــاص؛ 
الازمـــة وتزويـــد الطلبـــة باألخاقيـــات 

الازمة للعمل.
كمـــا يهدف البرنامج إلـــى تعزيز مفاهيم 
المســـؤولية االجتماعيـــة تجـــاه الوطـــن 
وحث الطلبة على المشاركة في األعمال 

التطوعية لخدمة المجتمع.
وللدعم أو االستفسار يرجى التواصل مع 
مؤسسة المبرة الخليفية على هاتف رقم 
schol� 17499909 أو البريد اإللكتروني
الموقـــع  عبـــر  أو   arship@mkfbh.org

.www.mkfbh.org الرسمي
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القوائم المالية المرحلية المختصرة ٣1 ديسمبر 201٩

فاروق يوسف المؤيد
رئيس مجلس اإلدارة 

فوزي أحمد كانو
نائب رئيس مجلس اإلدارة

جارفيلد جونز
الرئيس التنفيذي

شربل سركيس
رئيس الشؤون المالية

لقد تم إعتماد إصدار القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة بناءا على قرار مجلس اإلدارة الصادر بتاريخ 1٩ فبراير 2020 وأصدرت من قبل كي بي إم جي برأي غير متحفظ وتم توقيعها نيابة عنهم من قبل:

بيان الربح أو الخسارة الموحد للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 201٩بيان المركز المالي الموحد كما في ٣1 ديسمبر 201٩

بيان الدخل الشامل الموحد للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 201٩

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد للسنة المنتهية في المنتهية في ٣1 ديسمبر 201٩

بيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 201٩
٣1 ديسمبر
 201٩

31 ديسمبر
2018

الموجودات 
97.014.031102.538.484عقارات ومعدات

821.017797.676عقارات استثمارية 
9.350.3039.563.532استثمار في شركات زميلة 

13.366.35813.870.550أوراق مالية استثمارية
120.551.70٩126.770.242الموجودات غير المتداولة

3.146.1913.439.004مخزون
2.318.6391.950.625ذمم تجارية مدينة 
3.579.6052.884.172موجودات أخرى 

7.130.5816.600.498نقد وأرصدة لدى بنوك
16.175.01614.874.299الموجودات المتداولة
1٣6.726.725141.644.541مجموع الموجودات

حقوق الملكية
22.599.48722.599.487رأس المال

17.514.44217.514.442عالوة إصدار األسهم
)33.248(-أسهم خزانة

24.820.30923.437.131احتياطيات أخرى
50.044.78050.166.694أرباح مستبقاة

114.٩7٩.018113.684.506مجموع حقوق الملكية

المطلوبات
1.489.2462.137.984مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

11.736.00014.000.000الجزء غير المتداول من القرض
1٣.225.24616.137.984المطلوبات غير المتداولة

2.316.4282.063.973ذمم تجارية دائنة
5.382.0335.758.078مصروفات مستحقة وذمم دائنة أخرى 

824.0004.000.000الجزء المتداول من القرض
8.522.46111.822.051المطلوبات المتداولة
21.747.70727.960.035مجموع المطلوبات 

1٣6.726.725141.644.541مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

٣1 ديسمبر
 201٩

31 ديسمبر
2018

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
5,950,1306.921.515ربح السنة

تعديالت للبنود التالية:
7,597,2675.690.528استهالك 

)1.316.919()1,607,916(حصة المجموعة من أرباح شركات زميلة
)835.664()787,374(إيراد أرباح األسهم

)355.726()83,950(إيراد الفوائد
895,839419.837فوائد بنكية

)134.624(32,769مخصص الديون المشكوك في تحصيلها  
)21.645()6,309(مخصص مخزون بطيء الحركة 

312,826288.731مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

12,303,28210.656.033ربح السنة بعد التعديالت

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية 
299,121114.314مخزون

)1.563.100()1,105,684(ذمم تجارية مدينة وأخرى
150,9641.770.776ذمم تجارية دائنة وأخرى

)314.750()277,000(مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
)214.902()961,564(مكافآت نهاية الخدمة الموظفين 

10.40٩.11٩10.448.371صافي النقد من األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
)52.376.891()2,152,644(شراء عقارات ومعدات

2,5٣7,581356.732بيع أوراق مالية استثمارية
8٣,٩50355.726فوائد مستلمة

1,٩00,0001.701.000أرباح أسهم مستلمة من شركات زميلة
86٣,52٩835.663أرباح أسهم مستلمة من استثمارات

575,٩4٩14.643.455ودائع ألجل بتواريخ استحقاق ألكثر من 90 يوماً

)34.484.315(3,808,365صافي النقد من / )المستخدم في(  األنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
أرباح أسهم مدفوعة

)6.654.906()6,734,687(بيع أسهم خزانة
-2٣,055تبرعات خيرية مدفوعة

-)54,361(فوائد مدفوعة
)251.067()905,459(قرض مدفوع
-)5,440,000(قرض مستلم

-18.000.000
11.094.027)1٣,111,452(صافي النقد )المستخدم في( / من األنشطة التمويلية

)12.941.917(1,106,032صافي الزيادة / )النقص( في النقد وما في حكمه

6,024,54٩18.966.466النقد وما في حكمه في 1 يناير
7,1٣0,5816.024.549النقد وما في حكمه في ٣1 ديسمبر

٣1 ديسمبر
 201٩

31 ديسمبر
2018

38.569.81035.111.278اإليرادات  
)20.063.366()21.379.281(التكاليف التشغيلية المباشرة

17.1٩0.52٩15.047.912إجمالي ربح عمليات الفنادق
787.374835.664أرباح األسهم

1.288.4653.422.953رسوم إدارة وإيرادات أخرى
1.607.9161.316.919الحصة من أرباح الشركات الزميلة                

83.950355.726إيراد الفوائد

٣.767.7055.931.262إجمالي إيرادات االستثمار واإليرادات األخرى

3.343.6073.153.045تكلفة الموظفين
7.597.2675.690.528استهالك

895.839419.837فوائد بنكية                                             
134.4861.057.899مصروفات قبل تشغيل مشروع

32.76939.480مخصص انخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة 
1.058.519-انخفاض قيمة العقارات والمعدات 

3.004.1362.638.351مصروفات تشغيلية أخرى                           
15.008.10414.057.659مجموع المصروفات

5.٩50.1٣06.921.515ربح السنة
2631العائد على السهم األساسي والمخفض )بالفلس(

٣1 ديسمبر
 201٩

31 ديسمبر
2018

5.٩50.1٣06.921.515ربح السنة

الدخل الشامل اآلخر:
البنود التي لن يتم تصنيفها للربح أو الخسارة:

أوراق مالية استثمارية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
2.041.314472.998- صافي التغير في القيمة العادلة

78.85537.081استثمار في شركات زميلة – حصة المجموعة في تغير القيمة العادلة للالستثمارات

2.120.16٩510.079الدخل الشامل اآلخر للسنة
8.070.2٩٩7.431.594مجموع الدخل الشامل للسنة

احتياطيات أخرى

رأس201٩
المال

عالوة إصدار
األسهم

أسهم
خزانة

احتياطي
قانوني

احتياطي
عام

احتياطي
األعمال
الخيرية

احتياطي 
القيمة
العادلة

أرباح
مستبقاة

مجموع
حقوق الملكية

11.299.7445.000.0002.238.0984.899.28950.166.694113.684.506)33.248(22.599.48717.514.442في 1 يناير 2019
الدخل الشامل للسنة

5.950.1305.950.130-------ربح الفترة
2.120.169-2.120.169------الدخل الشامل اآلخر للسنة

2.120.16٩5.٩50.1٣08.070.2٩٩------مجموع الدخل الشامل للسنة

المحول عند بيع استثمار في األوراق 
المالية المحتسبة بالقيمة العادلة من خالل

الدخل 
-702.406)702.406(------الشامل اآلخر

3.70833.248)3.708(---33.248--بيع أسهم خزانة
)30.877(--)30.877(-----تبرعات خيرية مدفوعة

)6.778.158()6.778.158(-------أرباح أسهم معلنة لسنة 2018   

11.299.7445.000.0002.207.2216.313.34450.044.780114.979.018-22.599.48717.514.442كما في 31 ديسمبر 2019

احتياطيات أخرى

رأس2018
المال

عالوة إصدار
األسهم

أسهم
خزانة

احتياطي
قانوني

احتياطي
عام

احتياطي
األعمال
الخيرية

احتياطي القيمة
العادلة

أرباح أسهم
موصى 
بتوزيعها

أرباح
مستبقاة

مجموع
حقوق الملكية

11.299.7445.000.0002.238.0983.127.3586.776.62343.246.229111.768.733)33.248(22.599.48717.514.442كما في 31 ديسمبر 2017
أثر تطبيق المعيار الدولي العداد

1.260.802--1.260.802------التقارير المالية رقم )9( 
الحصة من أثر تطبيق المعيار
الدولي إلعداد التقارير المالية

-)42.843(-42.843------رقم )9( للشركات الزميلة
األرصدة المعدلة كما في

11.299.7445.000.0002.238.0984.431.0036.776.62343.203.386113.029.535)33.248(122.599.48717.514.442 يناير 2018
الدخل الشامل للسنة:

6.921.5156.921.515--------ربح السنة
510.079--510.079------الدخل الشامل اآلخر للسنة

6.921.5157.431.594-510.079------مجموع الدخل الشامل للسنة

-41.793-)41.793(------- ربح محقق من بيع استثمارات
)6.776.623(-)6.776.623(-------- أرباح أسهم معلنه لسنة 2017

50.166.694113.684.506-11.299.7445.000.0002.238.0984.899.289)33.248(22.599.48717.514.442كما في 31 ديسمبر 2018

حقوق الملكية

22,599,48722,599,487رأس المال

17,514,44217,514,442عالوة إصدار األسهم
24,529,41424,310,692احتياطيات أخرى

35,007,43037,404,718أرباح مستبقاة
99,650,773101.829.339مجموع حقوق الملكية

المطلوبات
1,138,2711,124,070مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

2,700,000-الجزء غير المتداول من القرض

1,138,2713,824.070مجموع المطلوبات غير المتداولة

2,377,0362,080,483ذمم تجارية دائنة
7,896,4383,030,601مصروفات مستحقة وذمم دائنة أخرى 

4,032,0002,682,000الجزء المتداول من القرض

14,305,4747.793.084مجموع المطلوبات المتداولة

15,443,74511.617.154مجموع المطلوبات 

115,094,518113.446.493مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

31 مارس 2022
)مراجعة(

31 ديسمبر 2021
)مدققة(

الموجودات 

عقارات ومعدات
79,327,67080,804,824

697,451711,026عقارات استثمارية 

6,980,6367,977,619استثمار في شركات زميلة 

أوراق مالية استثمارية
13,428,25513,240,693

100,434,012102,734,162مجموع الموجودات غير المتداولة

2,168,2771,796,963مخزون

2,388,242944,770ذمم تجارية مدينة 

2,626,4432,012,243موجودات أخرى 

7,477,5445,958,355نقد وأرصدة لدى بنوك

14,660,50610,712,331الموجودات المتداولة

115,094,518113.446.493مجموع الموجودات

2022
)مراجعة(

2021
)مراجعة(

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
)207,119(2,122,583ربح / )خسارة( الفترة
تعديالت للبنود التالية:

1,397,2881,484,802استهالك 
)54,665()469,851(الحصة من أرباح االستثمارات المحتسبة بطريقة حقوق الملكية

)442,646()504,089(أرباح األسهم

)2,914()2,041(إيراد الفوائد

43,472120,355فوائد بنكية 

95,9821,234مخصص انخفاض قيمة الذمم التجارية 

مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
90,73758,921

2,774,081957,968ربح الفترة بعد التعديالت

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

308,807)371,319(مخزون

)1,290,216()2,153,655(ذمم تجارية مدينة وأخرى

ذمم تجارية دائنة وأخرى
991,590105,365

مكافآت مدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة 
)200,600()19,100(

)35,230()76,536(مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

963,561183,136صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية

)35,543()49,208(شراء عقارات ومعدات

2,0412,914فوائد مستلمة

1,500,0001,000,000أرباح أسهم مستلمة من شركة زميلة

504,089442,646أرباح أسهم مستلمة من االستثمارات في أوراق مالية 

1,956,9221,410,017صافي النقد الناتج من األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية
)16,637(-أرباح أسهم مدفوعة

)975,047()1,350,000(سداد قرض
-)2,000(تبرعات خيرية مدفوعة

)22,485()49,294(فوائد مدفوعة

)1,014,169()1,401,294(صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

1,519,189212,712صافي النقص في النقد وما في حكمه

5,958,3554,237,306النقد وما في حكمه في 1 يناير

7,477,5444,450,018النقد وما في حكمه في 31 مارس

احتياطيات  أخرى
رأس 
المال

عالوة إصدار
األسهم

احتياطي
قانوني

احتياطي
عام

احتياطي
األعمال
الخيرية

احتياطي القيمة
العادلة

أرباح
مستبقااة

مجموع
حقوق الملكية

2022  )مراجعة(
22,599,48717,514,44211,299,7445,000,0001,828,3216,182,62737,404,718101,829,339الرصيد في 1 يناير 2022

الدخل الشامل للفترة:
2,122,5832,122,583------ربح الفترة

220,722-220,722-----الدخل الشامل اآلخر للفترة
220,7222,122,5832,343,305-----مجموع الدخل الشامل للفترة

)2,000(--)2,000(----تبرعات خيرية مدفوعة
)4,519,871()4,519,871(------أرباح أسهم معلنة لسنة 2021
22,599,48717,514,44211,299,7445,000,0001,826,3216,403,34935,007,43099,650,773الرصيد في 31 مارس 2022

احتياطيات  أخرى
رأس 
المال

عالوة إصدار
األسهم

احتياطي
قانوني

احتياطي
عام

احتياطي
األعمال
الخيرية

احتياطي القيمة
العادلة

أرباح
مستبقاة

مجموع
حقوق الملكية

2021 )مراجعة(
6.059.91536.268.329100.621.548 1.879.631 22.599.48717.514.44211.299.7445.000.000الرصيد في 1 يناير 2021

الدخل الشامل للفترة:
)207.119()207.119(------خسارة الفترة

50.041-50.041-----الدخل الشامل اآلخر للفترة
)157.078()207.119(50.041-----مجموع الدخل الشامل للفترة

)2.259.949()2.259.949(------أرباح أسهم معلنة لسنة 2020
1.879.6316.109.95633.801.26198.204.521 22.599.48717.514.44211.299.7445.000.000كما في 31 مارس 2021

2022
)مراجعة(

2021
)مراجعة(

 
8,064,1914,459,513اإليرادات  

 54,665  469,851 الحصة من أرباح االستثمارات المحتسبة بطريقة حقوق الملكية

 442,646  504,089 أرباح األسهم

 2,914  2,041 إيراد الفوائد

 238,174  302,430 اإليجار وإيرادات أخرى

9,342,6025,197,912اجمالي اإليرادات

2,226,9131,492,004تكلفة الموظفين 

1,774,3691,165,333مصروفات األغذية والمشروبات

1,397,2881,484,802استهالك

272,585215,685خدمات

 43,472120,355فوائد بنكية

95,9821,234مخصص انخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة

1,409,410925,618مصروفات تشغيليه أخرى 

7,220,0195,405,031مجموع المصروفات

)207,119(2,122,583ربح / )خسارة( الفترة

الدخل الشامل اآلخر:
البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها للربح أو الخسارة:

187,55655,609أوراق مالية استثمارية بالقيمة العادلة من خالل التغير في القيمة العادلة

االستثمارات المحتسبة بطريقة حقوق الملكية - الحصة في احتياطي القيمة 
)5,568(33,166العادلة

220,72250,041مجموع الدخل الشامل اآلخر للفترة

)157,078(2,343,305مجموع الدخل الشامل للفترة

)1(9العائد األساسي والمخفض على السهم )بالفلس(

بيان المركز المالي الموحد المختصر كما في 31 مارس 2022

مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر للثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022

بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر للثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022بيان الربح أو الخسارة الموحد المختصر للثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022

اعتمدت المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة من قبل مجلس اإلدارة في 9 مايو 2022، ووقعها نيابة عن المجلس:
فاروق يوسف المؤيد
رئيس مجلس اإلدارة 

جارفيلد جونز
الرئيس التنفيذي

فوزي أحمد كانو
نائب رئيس مجلس اإلدارة

شربل سركيس
رئيس الشؤون المالية

 بالدينار البحريني بالدينار البحريني بالدينار البحريني

 بالدينار البحريني

الــــــدمــــــعــــــة الـــــــلـــــــي حـــــــولـــــــت فــــــــــوق قــــبــــرهالمنامة - بنا
مـــــــا لـــــــــوم عــــيــــنــــك لـــــــو حــــــزنــــــت وبـــكـــيـــتـــه

ــلـــب جــمــره ــقـ ــلـــى الـ ــــي اركـــــــت عـ ــل ــ الـــفـــرقـــى ال
ــت صــيــتــه ــ ــي ــ ــب ــ ال ــن  ــ ــ م ــا  ــ ــي خــ ــ ــلـ ــ الـ ــا وهللا  ــ ــ ي

يــــــالــــــلــــــه يــــــلــــــي دبــــــــــــــرة الـــــــــكـــــــــون بــــــامــــــره
ــه ــ ــتـ ــ رويـ ــك  ــ ــنـ ــ مـ وال  قــــــبــــــره  ثـــــــــرى  تـــــــــــروي 

تـــــجـــــبـــــر عـــــــــــزا صـــــــالـــــــح وتــــــــزيــــــــد صــــبــــره
مــــــــــــا غــــــــــيــــــــــرك يــــــــــــا إلــــــــــهــــــــــي رجــــــيــــــتــــــه

ــره ــف كــــســ ــطــ ــ ــل ــ ــر ب ــ ــبـ ــ ــجـ ــ ــن عـــــــــــزاه وتـ ــســ ــحــ ــ ت
يـــــــــا هــــــــــــــادي مـــــــــا ضـــــــــل مـــــنـــــهـــــو هــــديــــتــــه

ــــق ســـتـــره ــل ــــخــ ــــى ال ــل ــاك يـــــا ضــــافــــي عــ ــ ــن حــــســ
ــه وهـــــــــو لـــــــك مـــــــا عــــطــــيــــت وخــــذيــــتــــه ــ ــلـ ــ كـ

ــره ــ ــب وخـــــتـــــامـــــهـــــا يــــــــــوم الـــــقـــــلـــــم ســــــــــال حــ
ــه ــتــ ــ ــي ــ صــــــــــــــاة ربــــــــــــــي عــــــــــد مــــــــــن حــــــــــج ب

ــيـــب ذكــــره ــن الــــنــــاس مــــا جـ ــيـ واعــــــــــداد مــــا بـ
صـــيـــتـــه ذاع  ــدى  ــ ــ ــه ــ ــ ــال ــ ــ ب الــــــلــــــي  ــا  ــ ــ ــن ــ ــ ــول ــ رســ

مرثية في عيسى 
صالح بن هندي 

رحمه اهلل
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البحريــن خاليـــة مـــن مـــرض 
التهـــــــاب الكبــــد مجهــــول 
المصــــــــدر لــــدى األطفــــال

وفي بداية االجتماع، أشاد مجلس 
التـــي  الســـامية  بالرســـالة  الـــوزراء 
وجهها عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة 
لحريـــة  العالمـــي  اليـــوم  بمناســـبة 
الصحافـــة، وما تضمنتـــه من تقدير 
كشـــريك  الوطنـــي  اإلعـــالم  لـــدور 
فاعـــل فـــي تعزيـــز وتيـــرة التقـــدم 
علـــى مختلـــف األصعـــدة، وتحقيق 
األهـــداف الوطنيـــة للنمـــو والتقدم 
المســـتدام ضمن الخطط والبرامج 
برئاســـة  الحكومـــة  تتبناهـــا  التـــي 
ولي العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 

سلمان بن حمد آل خليفة.
إلى ذلك، تابع المجلس ما تم بشأن 
تنفيذ التوجيهات الملكية الســـامية 
بتعزيـــز األمن الغذائي واالســـتثمار 
تبنـــي  بمواصلـــة  ووجـــه  فيـــه، 
المبادرات التي تكفل تحقيق األمن 
الغذائـــي فـــي المجـــاالت الزراعيـــة 
وتزيـــد  والبحريـــة  والحيوانيـــة 
حجـــم المنتـــج الوطنـــي بمـــا يكفل 
تأمين الغذاء واستدامته وسالسل 
ضـــوء  فـــي  وذلـــك  اإلمـــدادات، 
االطـــالع علـــى المذكـــرة المرفوعـــة 
فـــي هذا الشـــأن من وزير األشـــغال 
والتخطيـــط  البلديـــات  وشـــؤون 
المجلـــس  كلـــف  فيمـــا  العمرانـــي، 
وزارة شـــؤون البلديات والتخطيط 
العمراني ووزارة الصناعة والتجارة 
والســـياحة بتكثيف مراقبة أســـعار 
المنتجـــات وضمـــان توافرهـــا وفقًا 

الحتياجات السوق االستهالكية.
بمســـارات  المجلـــس  أشـــاد  ثـــم 
التعاون والتنســـيق بين الســـلطتين 
التنفيذيـــة والتشـــريعية وما تحقق 
على صعيده من نجاحات؛ من أجل 
تنميـــة الوطـــن وتحقيـــق تطلعـــات 
عـــن  المجلـــس  معربـــًا  المواطـــن، 
الشكر والتقدير للدور الذي يضطلع 
بـــه مجلســـا النـــواب والشـــورى في 
مختلف الجهـــود الوطنية الموجهة 
وذلـــك  وأبنائـــه،  الوطـــن  لصالـــح 
الملكـــي  األمـــر  صـــدور  بمناســـبة 
الســـامي بفـــض دور االنعقـــاد الرابع 
مـــن الفصـــل التشـــريعي الخامـــس 

لمجلسي الشورى والنواب.
بمناســـبة  المجلـــس  أعـــرب  بعدهـــا 
اليوم العالمي للتمريض عن تقديره 
للـــدور الـــذي تضطلـــع بـــه الكـــوادر 
التمريضيـــة فـــي تعزيـــز الخدمـــات 

الصحية والعالجية.

 بعـــد ذلـــك، أدان المجلـــس الهجوم 
اإلرهابـــي الجبـــان الـــذي اســـتهدف 
ســـيناء  غـــرب  ميـــاه  رفـــع  نقطـــة 
بجمهوريـــة مصر العربية الشـــقيقة، 
معربًا عن خالص تعازيه ومواساته 
المصـــري  والشـــعب  للحكومـــة 
مملكـــة  تأييـــد  مؤكـــدًا  الشـــقيق، 
البحريـــن التـــام لكل مـــا تتخذه من 
إجـــراءات للمحافظـــة علـــى أمنهـــا 

واستقرارها.

بعدها قرر المجلس ما يلي:
المذكـــرات  علـــى  الموافقـــة  أوالً: 

التالية:
1. مذكرة اللجنة الوزارية للشـــؤون 
القانونية والتشـــريعية بشـــأن وضع 
لمذكـــرات  نموذجـــي  عـــام  إطـــار 
الصحـــة  وزارة  بيـــن  التفاهـــم 
والجهـــات التـــي يتـــم االبتعـــاث لها 
للعـــالج في الخارج؛ لتعزيز التعاون 
فـــي  واآلراء  الخبـــرات  وتبـــادل 

مجاالت التشخيص والعالج.
2. مذكرة اللجنة الوزارية للشـــؤون 
رد  بشـــأن  والتشـــريعية  القانونيـــة 
الحكومـــة علـــى 4 اقتراحات برغبة 
مـــن  مقدمـــة  بقانـــون  واقتراحيـــن 
مجلـــس النـــواب، واقتـــراح بقانون 

مقدم من مجلس الشورى.

ثم استعرض المجلس التالي:
1. تابـــع المجلـــس آخر مســـتجدات 
ظهور مـــرض التهاب الكبد مجهول 
المصـــدر لـــدى األطفـــال فـــي بعض 
المجلـــس  اطمـــأن  حيـــث  البلـــدان، 
مـــن  البحريـــن  مملكـــة  خلـــو  علـــى 
هذا المـــرض، وكلـــف وزارة الصحة 
اإلجـــراءات  اتخـــاذ  بمواصلـــة 
ومتابعـــة  والوقائيـــة  االحترازيـــة 
لهـــذا  الوبائـــي  التقصـــي  تطـــورات 
واالســـتعدادات  عالميـــًا  المـــرض 
للتعامـــل مـــع أيـــة مســـتجدات بهذا 
الشـــأن، وذلـــك بعـــد االطـــالع علـــى 
وزيـــرة  مـــن  المرفوعـــة  المذكـــرة 

الصحة.
بعدها أخـــذ المجلس علمًا بالتقارير 
الـــوزراء  مـــن  المرفوعـــة  الوزاريـــة 
المنتـــدى  فـــي  المشـــاركة  بشـــأن 
السياســـي رفيـــع المســـتوى باألمـــم 
المتحـــدة حول التقـــدم المحرز في 
تنفيـــذ الخطة الحضريـــة الجديدة، 
للـــوزراء  الخارجيـــة  والمشـــاركات 
إلـــى  األجنبيـــة  الوفـــود  وزيـــارات 

مملكة البحرين لشهر مايو 2022.

المنامة - بنا

تــرأس  نائــب رئيس مجلس الوزراء ســمو الشــيخ محمــد بن مبارك آل 
خليفــة، االجتمــاع االعتيــادي األســبوعي لمجلــس الــوزراء الــذي عقــد 

أمس، بقصر القضيبية.

تكثيف مراقبــة أسعــار المنتجــات وضمـان توافرهـا
مواصلة المبادرات الكفيلة بتحقيق األمن الغذائي... مجلس الوزراء:

الثالثاء 10 مايو 2022 - 9 شوال 1443 - العدد 4956 

قرارات مجلس الوزراء.. الموافقة على:

سمو نائب رئيس مجلس الوزراء
خالل جلسة مجلس الوزراء 9 مايو 2022:

مذكــرة ســعادة وزيــرة الصحــة بشــأن خلــو مملكــة البحريــن مــن مــرض 
التهاب الكبد مجهول المصدر لدى األطفال.

التكليف بتكثـيـــف مراقبـــة أســـعار المنتجـات وضمان توافرها.

الغذائـــي  التـــي تكفـــل تحقيـــق األمـــن  المبـــادرات  تبنـــي  التوجيـــه بمواصلـــة 
وسالسل اإلمدادات.

اإلشـــادة بالرســـالة الســـامية التي وجهها جاللة الملك بمناســـبة اليوم العالمي 
لحرية الصحافة.

اليوم العالمي 
لحرية الصحافة

إدانة الهجوم اإلرهابي الجبان الذي استهدف نقطة رفع مياه غرب سيناء بجمهورية 
مصر العربية الشقيقة.

اإلعراب بمناســـبة اليـــوم العالمي للتمريض عـــن التقدير للدور الـــذي تضطلع به 
الكوادر التمريضية.

اليوم العالمي 
للتمريض

اإلشـــادة بمسارات التعاون بين السلطتين بمناسبة األمر الملكي السامي بفض 
دور االنعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب. 

وضـــع إطار عـــام نموذجي لمذكرات التفاهم بيـــن وزارة الصحة والجهات التي يتم 
االبتعاث لها للعالج في الخارج.

المنامة - بنا

التقـــى وزيـــر اإلعـــالم علـــي الرميحي 
مركـــز  أمنـــاء  مجلـــس  رئيـــس  نائـــب 
والبحـــوث  للدراســـات  اإلمـــارات 
الســـويدي  جمـــال  االســـتراتيجية 

بمناسبة زيارته مملكة البحرين.
وخالل اللقاء أكد وزير اإلعالم أهمية 
الشـــراكة  األخويـــة التاريخية الوثيقة 
بيـــن مملكة البحريـــن ودولة اإلمارات 
العربية المتحدة الشقيقة، وما  تشهده 
من تقدم ونماء علـــى جميع األصعدة 
في ظـــل حرص عاهـــل البالد صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفة، وأخيه صاحب الســـمو الشيخ 
خليفة بن زايـــد آل نهيان رئيس دولة 

اإلمـــارات العربيـــة المتحدة الشـــقيقة 
علـــى تنميتهـــا وتطويرهـــا بمـــا يعـــود 
الشـــعبين  علـــى  واالزدهـــار  بالخيـــر 

الشقيقين.
كما ثمن وزيـــر اإلعالم التعاون المثمر 
والبنـــاء بين الـــوزارة ومركز اإلمارات 
للدراســـات والبحـــوث االســـتراتيجية 
بما يحقق األهداف المشتركة ويسهم 
فـــي الحفـــاظ علـــى اإلرث التاريخـــي 
المشترك بين البلدين الشقيقين ويعزز 
جهـــود البحـــث العلمي بيـــن الجانبين، 
مشـــيًدا بما يشـــهده المركز من نقالت 
علـــى  كبيـــر  وتطـــور  مميـــزة  نوعيـــة 
صعيـــد الدراســـات والبحـــوث العلمية 

والتواصل الدولي وتعزيز الشـــراكات 
الـــدول الشـــقيقة  االســـتراتيجية مـــع 
والصديقـــة، متمنًيا للمركـــز والقائمين 

عليه دوام التوفيق والنجاح.
من جانبه، أكد السويدي حرص المركز 
في تعزيز التعاون المشترك مع وزارة 
شـــؤون اإلعـــالم بما يعكـــس العالقات 
البحريـــن  بيـــن  المتميـــزة  الثنائيـــة 
واإلمـــارات في شـــتى المجـــاالت، كما 
قـــدم لوزير اإلعالم نســـخة مـــن كتابه 
فـــي  المســـلمين  اإلخـــوان  “جماعـــة 
المتحـــدة..  العربيـــة  اإلمـــارات  دولـــة 

الحسابات الخاطئة”.

تعاون مثمر وبناء مع “مركز البحوث”... الرميحي:

شــراكـــــة وثيقــــــة بيــــن البحــريــــن واإلمــــــارات
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